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ir^^/KONUNGEN,
.

jt^^ifÉtENSKAPS ACADEMIENS
^^^m . PROTECTOR.

A c AD EM I ENS
Ledamöter,

Herr JONAS ALSTRÖMER,Commerec-Rad,Riddareaf
Nordftjerne» Orden,

Friherre ANDERS von HÖPKEN, ICongl. Maj:ts och

Rikfens Råd, Prxfident i Kongl, Maj;ts och RikC Canccllie-

Collegio, R^iddarcoch Commcndeiir afKong(. Maj:ts Orden.

Frih. STEN CARL BIELKE^Vice Prxfident i Åbo Hof- rått, Rid-

dare af Nordfljcrnc-Orden.

H, CARL LINNiEUS, M. D. Kongl, Arcliiatcr, Med, och Bot.

ProfeiF. ilJpfala, Ridiiare af Nordftjcrnc-Ordcn, Ledamot af

Kcjf. Acad.Nat. Curiof. fanit af K, Vet. Academicrna i Berlin,

l ouloufe och Montpellier, Correfpöndent af K. Franfka Vet.

Acadeniien , faint Secreterare af K. Vet. Societeten i Upfala, *

Frih. CARL WILHELM CEDERHIELM,
Frih. NILS REUTERHOLM, Landsh(>fding i Ncrikc och Verm^

land, Commendeur af Nordftjcrne-Orden.

Grefve CARL JOHAN CRONSTEDT, Öfver^Intendent. Rid-

dare af Nordftjerne-Otdcn, och Cercmonie-Maftare afKongl.

Maj:ts Orden, Kongl. Vet. Academ. Skattniaibre.

IL AUGUSTIN EHRENSWERD,Öfverfte forKongL ArtiHerie

Regementets Riddare af Svårds^Orden.

H. ANDERS JOHAN NORDENSCHÖLD, ÖfvcrfleLieut. vi4

Kongl. Fortification, Riddare af Svårds-Orden.

H. DANIEL TILAS, Cammarherre, Affefl; iK.M:ts och Rikf,

Bårgs-Collegio.

IL JOH. JUL. SALBERG, K. Amiralitets Apotheksrc.

H. JACOB FAGGOT, Öfver-Diredcur vid Kongl, Landtm^tc-
ri-Charte-och Jufterings-verkct,

H. GILBERT SHELDQN, Skeps-byggmäftare vid K. Örlo^
Flottan i Carlscrona.

H. SAMUEL KLINGENSTIERNA, Phyf ProfeflT. i Upfala,Leda.
mot afK. Vet. Societéterna i London qcKyBftferrorrefppndent
afK.Fx^n<kaVet,Acad, 3^SclM

X 3. ^^(ps^SflÖlfcÉ^" ^^^^



H. CARL ?R. NORDENSCHÖLD, Major vid K. Fortification.

Riddare af Svårds-Ordcn.

H.NILS BRELIN. Theol Do^. Kyrkoherde i Bolftad.

H. OLOF CELSIUS/rheolDoa.Dom-Frobll och Theol. Prof.

Prim. i l^pfala^ Ledamot af Kongl. V^t. Suciet, i Ctfala

H.NILS WALLERiyS, Theol, Doa. Log. och Mctaph] Prpf. i

l^pfala,

H. GEORG BRANDT, M,D. Aff, |K, Maj:t« och Ril^f. Bp-gsCol^
le^io, LedamofafK. Vet. Societeten i Upfala.--^^

H, GABRIEL POLHEM, Hofjimkare.
'

H, THOMAS PLOMGREN, Conimerce^Rad och Handel» Borg-
ifMåftare i Stockholm, Riddare af Nordftferne-?Ordcn

}i. JONAS MELDERCREUTZ, Capin vid K: Fcrtiticltion och
Geometrix Profeffor i Upfala^

H. NILS ROSéN, M. D. K, Archiater, Medic, ochAnatora, Prof,

iUpfala, LedaiHOtafK.yet. Societ.iUpfala,^

H. MÅRTEN STRÖMER. Aftronomix Prof, i Upfala, Ledamot
af K. Vetenflc, SocieteteniUpnila. *

H.CARL DE GEER, Caramarhevre, Vcdam. afK.Vet Soc.iUp-
fala^Cprrefpondent af K, Franlka Ver, Acadeniien. ^

H, CLAS GRILL, Handelsman i Stockhphii och Bruks-Patron

H JOHAN ROMAN, HofTntcndent.

H.LARSBENZELSTIERNA, Undshöfding, Riddare af Nord-
ftjerneOrden och Skattmåftare af K. Maj;ts Qrden.

H.ERIC von STQCKENSTRÖM, Revifions Secreterare.

M. OLOF MALMERFELT, Lagman i VVåflerbotten.

Frih, NILS PALMSTIERNA, Kongl, Maj:ts och Rikfens Räd,
Lunds Acadeniie Canceller, Riddare o<:h Comni, afK.M.Orden.

H.pHAN BROWALLIIIS, Thool. Doa. BiflcopiÅbo, och
Åbo Acadernies Pro-ganc^ller.

H. GERHARD MEIJpR, Direaeur och Kongl. Stvck-gjutare.

Grcfve CLAS EKEELAD, Kongl Maj:ts och Rikfens Råd, Öf*
vcrfte Marflulk, C^ncellie-Råd, Riddare och Cpminendeur af

Kongl, Maj ts Orden.

H. ULRIC Rt JDENSCHÖLD, AfTcffor i Kongl Maj:ts ochRik-
fens Commerce-Collcgio.

H.ZACHARIAS WESTHÅCE;, Probft och Kyrkoh. iiaffta.

H. EMANUEL SWEDENBÖRG. Affeffor.

H. GUSTAF FR. mYONANK;AR, Equipage-måftarc vid Kl
Örlogs-Flottan, 'Riddare j^f Svärds- Qrdcn.

trih. HENRIC WREDE af Elimå^ Landshofding i Kymen^gärd*

Höfdingedomt v Riddare af SvärdsirOrdeii,
^ ^ '

' Gref^



Grcfvc CARL GU-STAFTESSIN, Kongl, Majits och Rikfens

Hennes Koiigl. Majfts Drottningens Öfverftc MarflcalUc.Hans K.

Höghets Cron-PrinfensGouvcrneiir, Abo Acadcmic Cancellcr,

Riddare och Commcmknir af Kon§l. Majrts Orden, Canccllcr af

alla Kongl, Maj:ts OrdeU) Qch Riddare af Svarta Örn.

H. ANlXiN von SW AB, AfTtfTor i K. och R. Bcri^s-Collegio,

H.DANIEL EKSTRÖM, Direaeur åfver Mathcmatiflia Inftrii-

infut-makeriet.

H. PEHR ADLERHEIM, Bargmåftarci Wåtierbot. oeh Lappni,

H. EKIC SALANDER, Manufeaur Comniiffarius.

H* OLOF v, DALIN, Kl, Bibliothecariuf och Haus Kongl.

Höghets Cron-Prinfcns Informator,

H.DbTlOF HEIKE, Afllff. i K M. o<?h Rikf B':irgs-CoI!c^io.

H. ABRAHAM BÄCK. K. Archiater och Prxfcs i Kongl. Collegio

Me^lico, Ledamot af Kqngl. Vet. Societeten i Upfal.i.

Frih ALEXANDER EUNK, Bargmaftarei ÖftergStldand,

Frih. ERIC WRÄNGEL, Kongl. M. ach Rikfens Råd.

H NILS PSILANDERHIELM, Bårgs-råd.

H. CARL FR. MENNANDER, Theol. Dqftor och Prof, i Abo.
H, SAMUEL SCHULTZE, Cammererare i K, Bårgs-Colltgio.

H. lOHAN CLASON, Handekman i Stockholm.

H.CARL FR. RIBE, Affeflor och Kongl, Majits Lif^Chirurgus*

Frih. FREDRIC PALMQVIST.
H. CARL LEIJELL, Proberare i K. M. och Rikf. Rlrgs-Collegio,

H. PEHR KALM. Oeconomix ProféfTor i Åbo. 3.

H. CLAS ELIANDER, Kongl.Slotts-byggm|ftare.

H. G. J.von WALDEN, Canimar-herre och Slall-Måftare,

H. ZACHARIAS STRANDBERG,M.D, Affeff. i Kongl. Collegio

Medico , och Stads Phvficiis i StocKholiri.

Frih. CARL GUSTAF LÖWENHI^LM, Kongl. Majrts och RikC
Räd,Riddare och Commendeur af Kongl. Majrts Orden.

Orcfve CARL EHRENPRpUS, Kongl. Majits och Rikfens R^d,

Prxfid^nt i Kongl. Lag Con^milfion, Up(ala Academie Caii-

ellcr. Riddare och Commendeur af Kongl. Majrts Orden.
H. ANDERS ANTQN von STIERNMAN,CaHcelIie.Råd, Rid-

dare af Nordftjerne Orden»

H. JOHAN LECHE, Mcdicinx DoS. qch Profeffor i Åbo.
H. THOMAS BLIXENSTIERNA.AlTeflbr i K. M och R. Bårgs-

Collegio.

(jrefve AXEL LÖWEN, K. Majits och Rikf. Rid, General-Gou-
verneur i Ponimenu Gripsvalds Academie Cancellcr, Riddare
©ck Commendeur af K» Maj;ts Qrden,

Herr



H. OLOF ACREL, Regements Flltfkervid Koiigl Adelsfauaa,

Ledamot at Chirurgifc Societet.iStocklfblfnochaf K. Chirur»

gillii AcndcMiicn i Paris,

H. EDIJARD CAKLESON, Cancellie.Rld, Riddare af Nord-
{^jerne-Qrdeu.

H. HHNRIC BENZELIUS, Theo), Doftor, Svea Rikes Arke-
Bifkop och Upftla Acadeinie Pro-Canccller.

II. OLOF CELSIUS, 1 heol. Doa, Kyrfeoh, p| Kongs^iolniea

i StocWioim.

H. HARALD IJRLANDER^AffJ K.M o^Ii R. Gommerce-Co!k

H ANDERS RERCH, OeconomixProf. vid K, Acad. i UpfaJa.

GABRIEL LAUR^US, Thcol, Dodl. DomProJ?ft och TUqI
Prof. Primär. vidK, Acitd, iAbo.

H, HENRIC THHOPH. 8CHEFFER ^ 5
H. SVEN L JUNGQIJIST, CapifaiÄC Mc<?hankiis vid K. Forti-

fication,

Frih. MA ITH, ALEXANDER von UNGERN ST.SRNEERG,
General af Ca valleriet , Riddare och CQniiuendeur af Kongl»

Maj:ti Ordcin

H.LARS LAUREL. PhiloC Theoret, Profeffor i Lund.

Grefvc CARL FREDRIC PIPER, Prxfideiit i Kongl. Majrts och

Rlkfcns Camn^ar-Coiiegia, Riddare cch Cpmaicndeiir af K,

Majcilets Orden,
^

H. MAGNLS LAGERSTRÖM, Comnierce-Rad,

H. NILS GISSLER.M. D. Phyfices ochMedicinx Lcftor vid K.

Gvninnrium i HcrnoGnd. "^2-

Gref CARL GUSTAF BONDEJC. M, och RilyfensRSd, Riddare

och Commendciir ^( Kongl. Ordcri, Prxfes Illuftris vid K,

Vet.Socict. i lipfala.

Fru Grefvhman E;VA Dela GARDIE, RiksRadinna EKEBLAD/^*
II, PEFJR WARGENTIN, Kongl. Vet. Academiens Secrcterare,

Correfpondeut fif Köngl. Franllca Vetcnik. Acadeipieu.*

II. HERMAN SCHiiTZER, Affeflbr och Kongl Maj:ts Uf-
Chirurau?."^

H. P1s:HR HÖGSTRÖM, Kyrko-herde i Skellefteå i Wefterhotiv.^f

H, JACOB HENR. MÖRK, PCyrkoherde i Bro i Upland. ,

H. CARL REINHOLD BERCH, Secreterare vid KongUntiq.
Archiviim.

H. JOHAN GOTTSCHALK WALLERIUS, M. D, Chemix
Profeff. i UpCila , Ledamot af Kejf. Acad. Nafurae Curioforuru,

Il LEONARD KLINCkOWSTRÖM, Stats-Secreterare, Öfver-

Päit-Dire6i:eui% Comraendeur af Nordftjerne Orden^

Gi-efve PIANS flENRIC LIEWEN, General Major af Cavallc-

Riddare af Svårds-Orden,-^'

7
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RANDERS HELLANT^\flfönomii3 ocli Ribriqiiciir i Toruc,'^^

Frih. JOHAN von SETH. Omm^irhcrre ^ Archivariiis vid K.

Mnj:ts Order, och K. Ver, Acad. Archivariiis,

H. JACOB GADOLIN, Fhyficcs P%ofeiror i Äbo, och Aftrono-

rnifk Obfcrvatov vid K. Landtmaferi CommiiVioncni Finlnnci,

H JACOB EGGERS, ÖfvvrnL^ Riddare af Svrtrds^Ordcn.

Grefve HENNING ADOLPH GYLLENBORG, Hof-CancelJer,

Riddare afNordftjernc Orden.

Frih.jOHAN BRAUNER , Hof-Junkarc.

H. EBERHARD ROScN , Medic. D06L och Prof. vid K. Academ.

i Lund.

H. SAMUEL DUR^US, Philofophix Adjunausvid K, Ac^dem,

i Upfala och Vic. Prof. Phyf.

H. SAML^EL SOHLBERG, Direaeur af Mechanikcn.

H. PEHR LEHNBEKG, Adjiuant vid K. Artill. Cadctt-SchoJain

H. NILS SCHENMARK, AaronomifliObfervator vid K. KongL
Academicji i Lund,

UTLäNDSKE Ledamöter.

Herr FREDRIC RABÉN, GehcimeConfefence-Ry hos HansM.
Konungen i Danncmark, i\n^^"""^" afFaHler och Lafand, Rid-

dr^re af Kongl. Elephant-Orden.

H. ALBERT von HÅLLER. M. D, Hof-R8d. Archiater, Medi-
cinx Prof. i Gottingen, en afde 200 i Bernfka RSdtt, Ledamot

^ afK. Vet. Societeterna i London, Berlin och Upfala, fmit Pntf.

af Kongl Vet. Societ. i Göttingen.

H. JOHAN HEDLINGER, Riddare, HofJ'ntendcnt, Riks Me-
daiilcur i Tylka Riket. Ledamot afK, Beriinflu Vet. Academ,

H. PET. van MUSSCHENBROEK , Prof. i Leiden.

RDe PERARD, Kongl, Prcuflifl^ Hof^Predikant.

H; JOHAN ALBRECHT GESSNERLJS, M. D. Hof-Råd och
Archiater hos Hertigen af Wiirtenbcrg.

H. HANS CARLvon KIRCHBACH Bärgshaupfman i Saxen.

H.PEHR COLLLNSON, Ledamot af Koiig], Ångelika Socie«

teten.

Marqvis SAGRAM070 , Riddare af Malta.

H. De REAUMUR, Ledamot af Kongl. Franfka Vet. Acadcmien
famt af K. Vet. Socit teterna i London, Kttersbourg^ Berh'n,

Bologneoch Upfala^ Co^^nmeiidcur Ofihlmendent afK» Franlju

S. Loris-Ordein -

H.De



H. De SAUVAGES, Me*cin^ PfofefTor i Mon^pellier.

H.CARL FR. HUNDERTMARK, M. D. Prof, i LeipHg,

H DcTlSLE, Profcfforvid Kongl. Colieg, i Paris, Ledamot *f

K» Franfka
,
Ångelflca, Preuil-ilka och Kej. Pettersburgiflta

Vet, ÄcadeiR. famt af ICongl. Vcf. Societcten i Upfala.

BERNARD De JUSSIEU , Bot. Prof. vid Kongl. Tråoardeti

i Paiis^ LedaiiiotafKohgl. FranllcaVct» Acad. famt af Kongl.
All

H. GMELiN?, Medic. Profefl. i Tiibirtgen, Le<lamot af KejferL
Pettersburgiika Åcadern. famt afKongl. Vet. Socit t. i Göttingen.

H. ROlJHLLE% Ledamot af Kongl. Franfiia Vet. Academien.

. H. HEVIN^ Hennes Köngl. Hogh, Dauphineis Chiriirgus, Se-

crctcrare vid K. Chirurg. Acadeiiiien i Paris.

H. De ia MARTlNlSiRE, Konungens i Frankrike Lif^Chiriirgut

GeheraLChirurgus 6fver hela Franfka Krigstnagfen , Riddare

af St. Michels Otden-^ Praefcs för Kongl. Chirurgifka Acadc-^

niieti i Paris.

H. JUSTUS GÖTTFR. GiiNZ, Kongl. Pollk Hof^Rld och

Archiatcr^ Medic. och Anat. Profeflbr i Leipfigi

H. vall SWiETEN, Riks-Friherre, Keiferlig-Arciiiatct ^ Lcda-

nlot af Kongl. Franflca Vetcnfk. Acadeniicii.

Don ANTONIO ULL^Q A^ Capitaine vid Koilgl. SpanHca Ör-

logs-Flottan, Ledamot af Kongl. Vetenik, Societeten i London
och Academien i Berlin.

H. ABRAH. GOTTHELF kAESTNER, Math. Profeflbr i Leip-

ilg, Ledamot afKongl. Vetenfli. Aciad* i Berlin^ Gottingen och

Bolo2,ne,

H. ANDREAS MAIJER., Math.öch PhyC Prof. vid Kongl. Aca-

demien i Greifswaldi



AGADEMIENS
HANDLINGAR,

FÖR MäNADÉRNA
Januariu^. Februarius. CChMAHTIUS.

Är 1753.
VARANDE PRiESES

H.LEONHARD KLINKOWSTRÖM.

FORTS A TTNING
j^f Hl STO RI E N

Om

Skedningar.
CEMENTERNtNG har varit det alra-

åldlh fattGt, ut flcilja andra Metaller ih an
^ Quil



^ 1753- I^^- F^bn Mart,

Gull^då någon mindre del af de förre varit blandad
deruti. Detta flcednings-fatt hade då val bordt
vara befkrifvit forr, ån de bagge fenare vipfunnc
fatten

,
Nederjlaget utm Svaflet och med Antimonio.

Men emedan nederflags arbetet icke allenaft tjänar

til Gullets rening , utan ock at draga ut GuUet u-
tur andra Metaller , då uti dem år någon liten del

af det förra 3 få folgde torra nederflaget naturli-

galt på de andra fätten, med hvilka Silfver och
Gull tilforene hafva ikildts utur andra Metaller.

Våta nederflagets hiitoria horer til vattulkednin-.

gen.

Cementera kallas detta arbetet utaf d^emen-*

tum m/^ry?^;^,emedan Gullet lika fom inmuras uti det

få kallade Cementet^hvilket år tilblandat fåfom et

mur-bruk , och har altid haft fondermalen murften
til grund uti blanningen.

Bernhard Trivisanus, fom lefvat är i^po
nämner Cementerningen , *fåfom prof pä Gullets

riktighet j fedan finnes den befkrifven af Ägrico-
I.A och Er c K ER. Nåftan alla Chymifka Au6to-

rer tala derom 5 men Alchymifterne gä den aldrig,

förbi.

Grunden i detta, år en af de tvånne, fom utgöra

alla (kednings-fått, nämligen at Silfvret blifverup-

loft, hvilket hår fker af fyran utur koks-ialtet fom
mineraliferar det til et horn-filfVer, hvilket fore-

nar fig med tegel-mjokt^ men denna fyra rorerej

Gullet, då intet Salpeter-fyran år deribland.

Derfore åro ock de Cementer rönte at vara

oduglige, fom hafva både Salpeter och koks-falt,

eller Salamoniac, tilfammans 3 emedan de gripa

åfven lå mycket eller mera an Gullet^ än Silfvret.

Agri-



1753^ I^"- Febiv Mart^ 3

Agricoi^a har uti rörde Boken p Cementer,

hvaribland det fifta^ fom han nämner, kok-faltet

allena med TegeUmjolet år det riktrgallc. Med
fit fal folTile menar han ej annat ån iiLgyptiernas

Natron^ hvilkct år enahanda med hafs- f^ltbruns-

och Bårgs-faltet, Sal gemm^,
Vitriolcn calcinerad til hvithet, öm den år fri

ifrån koppar, gor och ingen (kåda utan fpar eld-

nmgs-tiden> ty faltfyran blifver af Vitriolen fna-

rare los ifrån Hiltcts alkali,.at kunna gripa an Silf-

l'et och kopparen: men järnet uti Vitriolen redu-

ceras ej få lått, at något deraf kan blifva qvar hos

GuUet i fmåltning. AfTegeUmjolct måftc altid

vara få mycket i blanningen , at det kan draga

liilten och honvfilfret til lig 3 men mera af dci

förra år et onödigt hinder.

. Erker befkrifvcr och Cementcrningarna vid-

lyftigt j men at falpeter häller Salamoniacken

quar, deruti (lär han mycket felt, lika fom uti

det h^n fåjer om Spanfk gröna, hvars fyra år al-

lenaft Utur våxt-riket och forbrånnes ftraxt uti elt

den, dådefs phlogifton och alkali bevara koppa-
ren qvar hos GuUet, i Hållet for at rena det der-

ifran.

Sedan de nyare, i forflutne Quartals Handlin-»

gar beftrcfne ilcednings-fått åro bragte til fmfull-

komlighet^ år Cementerningen få aldeles kom-
men utur bruk, at den nu af mångcm hålles for ei;

nytt och forr aldeles obekant Ocednings-fått: och
då det talas om at fkilja andra Metaller ifrån hela

Gull-"^^enningar5 kedjor och annat fadant fmå-fmi-
de, hålles det for underverk, In^ilket dock år

gammalt bekant, och icke forr iåmnat, ån det nya*
re är funnit båttre,

A t VAT-

\



4 1753* )^"« -Pct^»'» Mart;

VATTENSKEDNINGEN af f5fft plRm*
nen, fedan falpeter blifvit val bekant; emedan defs
fyra altid brukas dertil , derfore kallas den ock
flcedvatten 3 mendermed år i foritone mycket flått

tilgångit 5 forr ån den fkedningen nu i defla tider år
iiparbetad til fullkomlighet.

Det fynesafÄGRicoLiÉ 14 blanningar tilftced-

vatten 5 hvilka han i fin tionde bok befkrifver, at

pä den tiden har man ej haft något redigt begrep^
om hvad eller hvadan råtta meiiftruum är uti (ked-

vattnet^foni kan lofli up Silfret^ emedan foniligc

blanningar innehålla ock koks-falt ^ hvars fyra al-

drig lofer Silfyer uti vatten, utan altid flår det ne-

der derutur. Ej eller nämner han något om fked-

vattnets fällning , hvilken dock år en fä hufvud-
fakelig omilåndighet^at den aldrig kunde vara för-

bigången af Agricola^ fom årganfka noga uti

det fom mycket mindre år, om de deil tiden ve-

tat at myttja en fådan forfigtigliet.

Ercker beflcrifver Ikcdyatnets beredning

mycket fullkomligare, undantagailde genvågen
med kalk, hvilken icke duger ^ emedan den dra-

ger fyran til fig och håller den qvar, fä at ftor

del af fkedvattnct väntas forgafves^ men aldra-

fullkomligaft talar BoerhAavc derom, når han

fruktar det Vitriol-fyran pä flutet går ofver med
llark hetta, hvilket dock hafvcr ingetl fara: utan

hufvudfelcn vid elakt fkedvatten åro oren filtpe-

ter, fom har mycket koks-falt med fig, och illa

calcinerad Vitriol , lom har få mycket vatten hos

fig,at den år for fvag, at drifva falpetrets fyra : då

gar Vitriol phlegmen med en del af Vitriol-

fyran forll ofver och hlifver ibland fkedvatnet^

hvaraf det blifver odugligt , få til Ikcdning, fom



til fargningj eniedan Vitriol-lynm i Ikedvattcnåf-

vcn flar nedcr Tennet, fom fkulle ge den beftan-

diga eldglanfen och lifligheten uti de targer der

ftedvatten brukas.

Detta är de flåftas af vara Svcnfka fkedvatten-

brannares fel. De föka det mlfta vat;,ten de kunna

fä med minlla mödan ^ men hvcid det blifver for

vatten^derom hafva de ingen kunflvap : hvilketfy-

nes derafat dc fjelfve icke förlora mindre dervid,

än köparen,! det de odaup ftorlla delen af foipe-

ter forgåfves och låmna ofta mera ån hälften ar

råtta fkedvattnet qvar uti Capite mortuo.

De feces , hvilka allmänt omtalas at fållas ne-

der utur fkedvattnet med Silfver, åro ej annat,

§n fjelfva Silfret, hvilket af koks-^faltets fy-

ra, Jbm varit ibland falpetern, fälles neder och
tager falt-fyran med fig til et horn-filfvers åmne ,

ifrån hvilken fyra, då fkedvattnet år friadt, det fer

dan forft lofcr rent och klart up Silfver.

Vitriol-eller fvafveUfyran, dä iptet vatten år

deribland, lofcr ock up Silfverj men rorcr ej det

ringall-c GuUct, få at Silfver och Gull afven der-

mcd kunna fuUkomligen ätfkiljas} men en fådan

Vitriol-fyra är långt koftbarare , ån falpeters,

hvarfore den icke årnyttig at bruka til det behot-
vet^efter annan gifves, fom kottar mindre.

Likaledes lofer en fådan vatten-fri Vitriol-fy-

ra up Tenn, och det år den genalle vågen.ai fkil-

ja Tenn och Gull åt 5 men Tennet måfle åfven

tvättas ifrån Gullet med fammaVitriol-fyra> eme-
dan re^it vatten ^är neder Tennet derutur.

A 3
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Koppar kan ock fkiljas ifrån alla andra Metall
ler, då den lofes iip uti (kedvatten, foni låninaf

Gullet ochTennkalkcnouploft : bly famt Silfver

flås neder dcrutur med koks-ialt och icdan des^

fe nederflagne åro val ifrånlkildc, flås Koppa^
ren fift ncder med jårn fcdan fyran år vål utlakad
med rent vatten, fmålter Kopparen helt ren tiifam^

mans med Alcali.

På detta famma fått blifver ock den af fked-^

vattnet oiiplofta Tenn-kalken ren ifrån alla andrsi,

Metaller, hvilken reduceras til Tenn': om det då
år Gyldiflct, fkiljcs det med Vitriol-fyrajfåår Ten^
net helt rent.

Blykalk, fom flås neder utur fkedvattcn med
Vitriol-fyra, fedan vål utlakad och reducerad, år

och fritt bly ifrån alla andra Metaller.

Då itrån jårn med Vitriol-fyra och vatten up-
loft, Kopparen, om någon år deribland , il ås ne

der med järn, få bliiver den jårn-folution , då jär-

net derutur reduceras, et ifrån alla andra Metal-.

ler fritt jårn , men Arfenic vii dock garna hän-

ga quar. På denna vågen allena kan järnet

göras rent ifrån Koppnr, om någon år dcr-^

ibland, med hviikendera af fyrorna ock järnet lo-

fes upj men i elden kan Kopparen ej fkiljas der-

ifrån , få at järnet blifver i behåll.

Pä defla fått,tillikamed det,fom följer om Silf-

ret, fer man huru hvar och €n Mctali kan med
våra menftruis flcil]as ren ifrån alla andra» Men
emedan de, uti näft foregående Qyartal belkefne

fkednings-fätt kolla långt mindre, få brukas vat-*

ten-fkedningen , hvilken på de ringare Metaller-

ne, årforkåftbar, allenall til GuU ©ch Silfver^

åtftiliande.

Nu
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Nu formar fkedvatn.ct ej at lofa up Silfvrct, om
icke åtminftone 3

gånger få mycket Silfver

fon\ Gull år uti blanningen 3 men uti flora arbe-

ten brukas 4 och val ofvcr f gånger fä mycket
Silfvgr fom Gull y derforc behofva dock de, fom
idka fkedning fafom et närings - medel ,

inga-

lunda nägot qvarternings Silfver, fa framt icke

någon gang en flor myckenhet af flera* hundrade
marker Gull tillika (kola i haft fkcdas, och dä

vata fkedmngen brukas dertil^ emedan hos dem
eljeft aitid forefaUe^' mera Gyldifkt SilfVer atfke-

das^ånGuli, lä at de hatvaen férdelaf, at få Gull
til fkcdningi emedan GuUets Ikedning går dåinal-

delespå famma koftnad med det Gyldilka Silfrets^

faftån både Gullcts och Silfrets fkedning betalas

hvardera af fin ågare.Grunden tiidennaomitåndig-
heten år klar dcrutaf, at uti alla val inrättade fke-

derier brukas torra nedcrflaget for Gyldifkt Silf-

ver, hvilket vore myckot orimligt om få litet

Gyldifkt Silfver förekom at fkedas, at Gullet be-.

hofde beflvickas med annat, fom icke vore Gyl-
difkt.

Detta år den fordelaktigafte fkedningen och
brukas at alla, åfven dem, fom eljeft bruka
Cementera, eller livad fått det vara må 5 ty dåen
mark Gull ifrån 18 til %z karat betales med 24 til

28 dal.kop:mt, fom gor 31 dal. 61 for hvar mark
fkcdadt Gull och for hvar mark fiitver betales f

f

til 6 dal. fä gor det for f marker Silfver och en
mark Gull, tilfimmans 60 dal. och fortjenas fåle-

des 12 dal. pa hvar marJc Gyldifkt iilfver, med
f^uiima omkollnader, fom dertil upgått, omin-
tet Gull varit rned uti clet Gyidiika filfrets fked-
nipg.

' A 4 -

' Nu
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Nu hade det Gyldilta Silfret kunnat (kecks

med torra nederflaget, om icke Gullet fkolat tilli-

ka fkedas i men forft år atfkildnaden uti kolVia-

den emellan vattenledningen och det torra ne-

derflaget, fom nu brukas i ftora fkederier^^iGke-

få ftor pä f marker SiUver, fonj Cementmiings-
koftnaden och arbetet på en mark Gull och Tor

det andra blifver Gullet ej genom Ccmenrernia-
gen, ellei* detta gamla fkednings-(ått , lå fint,,

fom genomvatten-fkedningen, derfor^ brukas ån-

dock altid denna fiftnåmnde^ iå ofta det tilfälle

gifves 5 fom mi fagt åy.

Til dc båda åldfta fåtten åter, Cementerninc^.

gen och Antimonii fkedningen, brul^as aldrig nå-^.

got quarternings-iilfvér altfå är det uråldrigtjat

flcedarc kunna vara det förutan.

Vil man hafva något af det Silfret, fom vid

Gull och Silfver-fkedningen år nploft, fextonlö-

digt fint^ fä flås det neder med koks-falt, hvilkct

icke faller Kopparen. Den utlakade Silfverkal-

ken Imåltes med Alcali fixo och litet falpeter til

hel fint Silfver: fkedvattnet utur hvilket Silfret

år ncderflagitjbJifver då et kongs- vatten, fora lofer

Gull.

Vil man ock hafva något af Gullet, fom fkedas^

24 karat fint^ fä lofes det (koigde fvarta Gullftof-

tet, etter {kedningen, up uti förenämnde kongs-
vatten och fedan denna GuU-folutiou år val ren i-

frän den ouplofta lemnade Silfver-kalken, of-

ver-deftilleras kongsvattnet derifrän, fom låm-

nar Gullet helt fint, hvilket kan fmåltas famman i

en digel : det. ofver-deftilierade kongs-vattnet år

oforåndradr, och åter brukeligt til famma arbete ^

men
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men år i fynnerhet det aldratjånligafte i Fårgerier,

i ftållet forallmånt flvcckatten.

Vid fkedningar kan^cklkedvattniet tillika med
Silfret lofa något af GiiUet (Kongl. Acad. Handl.
for år 1748 pag. 4f. ) hvilket fker uti ftarkt Iked-

vatten och någon myckenhet uti val tiltåpt käril
j

ty fä fnart et fädant Gyldifkt fkedvatten fqvalpas^

at luften far blanda fig därmed , faller Gullet ne-

der derutur.

Det år befynnerligt, hvad luften verkar uti

våta nederflagen : orh oleum tartari per deliquiurn

eller alkali fixum häftigt lågges uti en ftark Siif-

ver elle;- annan Metall-folution med fkedvaften
g,

hvaraf en flaflca förut år måftadelen full, och ftraxt

^ i det famma flaftan tåppes med dertil vål {lipad

glas-propp och fedan omfqvalpas, atalcali blifvei^

v|l blandådt med fkedvatnct^fa faller ändock icke

Silfret eller Metallen neder
5 pj eller fynes någon

bruihing, få långe icke det ringafte luft kommer
igenom proppen , om det ock ftår hela året eller

flera 3j
men fä fnart proppen fedan öppnas, ehuru

långe och flafkan har ftått tiltåpt, fedan Alcali och
fkedvattnet blandades ^ få börjar då forf^ vid prop-

pens opnandc en häftig effervefcence, at blannin-

gen gar ofver och Silfret eller Metallen faller ne-

der: lika få håller ock det inneflutna fkedvattnet

Quilet uppe > men flåpper det, få fnart luften kom-
mer dertil: på famma fått gora och mincral-vat-

ten,fom hålla falia media och järn, men Ilåppajär-

net få fnart de komma i fria luften.

Huru Gull kan genom uplofning och våtä ne-

derflag fkedas helt rent, fes uti KongL Acad.
Handlingar for år ijf^5 pag. 1 18.

. Hvar
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Hvar och en vet, at andra Metaller, fåfbm Kop-
par och järn, flå neder Gulletj mqn da blifver

GuUet ingalunda rent^om uplofningen var Kop-
par deriiti, hvilkeii Aqua Regis åfven lofer och
jårnet flår neder tillika med Giillet.

KuNKEL uti Laboratorn Chymici jdje del 12^

Capitlet fager, at don blå Koppar-^vitriolen flar

. neder GuUet, hvilket icke år riktigt. Således

har detta Kunkels fkednings-fått ftått fom o-

dugfe, til defs det nu nåmndc rönet vifar råtta

fåttet, uti hvilket det år nytt^ at ock jårnet uti

fyror uploft flår neder Gullet, hvilket intet förr

har vant allmänt bekant. Dcrigenom vinnes

det ändamålet, at Gullet allena faller neder ut(w
kongs-vattnet, få at det blifver rått rent: defsur

tan gor Kunk el en våfendtlig del af Salmoniac-^

ken til Gullets uplofning, hvartil dock koksfaitct

år mycket båttre, fom Herr Afleflbr Buandt
brukar. Fluru det hvita och gula Guldet kunna
fkiljns,fes i*Kongl Acad. HandL år i^fi pag. 178.

Til Ikedning horer ock, at gora Gull fmidigt,^

hvilket af de tiåjiom hålles fore kunna blifva

ofmidigt utan at vara blandat med någon annan
niineralifk kropp, fom år o^*fäken dertil, och at

vilfa åmnen mäitc brukas fafom fluiTer, at gifva

det fniidigheten. Til dcfla meningar, hafver man
dock inga fåkra grunder.

Det är ock en allmån fagen, at kol, då de

komma vid fmålt Gull gora det ofmidigt, men
på KongL Myntet här i Staden fmåltes ahidGul^
let med kol ofvertäkt i digelen och blifver altid

fä fullkomligen fmidigt, fom det är for fmältnin-

gen. Utom Siltver och koppar gora alla half^

och hel -metaller Gullet &6xt: få liten del af

bly,
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bly, Tenn, ZiRC och AntuDonii^kung gora det;

fbört och ofmidi^t,at ingen fidlhiad märkes i A^ig-

ten: den fifta mafte jagas bart med hettan > emot

andra Metaller, fom gora det cTmidigt, gor ialtT

petern god tjenft, af den orfak^ fom pag. i^f uti

fiftledit års Handlingar år fa|^t3 men falpctcra

rvir dock icke fullkomligen pä Kopparen, emot
Gullets forivar. Huru det ytterlla biy-iporet Ikillg

ifrän Gullet, år ock fagt fiftledit Q\^artal pag r

och hvad falpetret icke fårmär, det uträttar detta

fift åberopade medel, emot alla de ämnen, fom

fora Gullet ofmidigt, i anfeende til taltfyrans ftar-

are attraftion til de andra kropparna ån tilquick-

filfret. Når man allenaft finner , hvilken kropp
det år, fom gor Gullet ofmidigt, få är det latt at

fortaga fjukdomen.
DESSE åw de fanfårdiga och förnam fta (ked^

nings fått. Inga äro mojelige, fom icke ftoda fig

pä defamnia tvanne grunder, hvilka i början äro

nämnde. Den fom vil roa fig med updiktadc

vågar i detta ämne, kan lafa Glaubers DeutfcLu

lands JValjart ^ Schats und Sammel-kafien ^ Creu-
TERMANS accurate Scheider^ Colleého rerum Curk-

farum på Svenfka. Die Vmetianjke Probier^ kunfi me4
flera, i- hvilka finnas ofverflodigt mänga förfäran--

de uti GuUoch Silfvers ikedning utur andra Me-
taller, hvariblaitd en enda ('Annmg knapt finnes.

Ja det gifves otaliga fädana Auctorer , men utom
Agricola, Erker, Schi^yter-, Boerhaave,
Pott och Grämer , låra firmas fä tilforlitcliga,

i fynnerhet af de åldre.

Anmärkning,

Emedan Dals Koppar är icke^ fom forft var ttU

ämnat
^
fegrad vid Skeds-hyttan^ utan vid Segerfor

-

fen v
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feny fä är det icke den Kopparen ^ utan Kopparep wid

Löfäfen^ hvilken med [årjkildta pYoportioner af bly

blifvit fegvad
^ fom uti näfi föregående ^artah Hand-

Ungar pag. z^z^ omtalas.

HENR, TEO. SCHEFFER-

RÖN
Om de Kanjlo-egande (fenfibilesj^rÄ reteltge

(irrirabiles ) delar uti månnifkans kropp.

Af ALB. von HALLER,

For några månader fedan 5 blef hår i Gottinr

gen en Inaiigural- Difputation om Reteligv

^É'/^/^ ( irritabilitas ) utgifven af min varde

Difcipel och Vån Herr D. Johan Georg Zim-
MERMAN. En del af de forfok, fom hora til

detta ånmetjåro gjorde uti min närvaro, hvilkajag

på det fåttet vil anföra, fom de uti min Dagbok
blifvit iipforde $ men de Ron 5 fom äro H. Dofto-
rens egne och jag icke fcdt, yil jag låna af defs

Difputation. Redan ifrån är 1746, har jag anftålt'

många andra forfok ^ men ifrån ly^i års början^ år

närvarande ämne tillika med berörde Herr Doftor
af mig nogare underf6kt, pä ipolefvande kreatur:

En hårdhet fom är mig förhatelig, hvilken dock
månniflvO-fiågtcts formon och nödvändigheten åf?

ven få väliirfakta, Ibm den blodigafte mannilkal
icke rores af medlidande, utan for födan f!;ul o-

klandrat tillåter, at döda de oikäliga djuren. Nu
fom mine förfok aro nog mänge, fävil jag, tilun-

vikande af någon vidloftighet och pt ledfarnt up-
repande,icke lämna minDag-bqk blott affkrifvcn,

utan
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iitdri allenaft gora er utdrag af den famtna och
foreftälla det, iom varit allmånnall och altfd

träfFat in.

Deffe forfck hafVa gifvit rnig anledning til en

ny indelning pa månnilko-kroppcns delar^ och ut-

gifver jag detta lilla verk icke for nägot annat ,

än eil forteknilig pade kroppfens delar 5 fom åro

retelige och hafva kåndflo, Ikiljandes dem ifrån de
oretelige och kånllo-lofe : men jaglofvar icke^ at

förklara^ hvarfore bägge defTe cgenlkaper ickehn-

nas uti fomliga, eller Iwarfore de finnas til någon
del i andra kropfens delar ^ ty jag år ofvcrty-

gaddc^ropi^ at orfaken til dem bägge ligger for

-

borgad uti inre kropfens byggnad 5 nvilken

xnaii på långt når icke kan utröna, hvarken med
icnif eller microfcop, utom hvilka jag intet vil

anföra friåiiga giftnirigar , aftiällandes mig garna,

derifrän, at lEra det, fom jag fjelf icke vet.

Det vore vifst en hogmodig okunnighet, at vilja

handleda andra uti det, fom man fjelf icke fedt.

Jag har få mycket hållre utvalt detta åmnet
for dérlna gången atafhandla^ fom de förändringar,

hvilka följa af defla nya forfok , llråcka fig vidt

uti hela Phyjfiologicn, Pathologlcn och Fåltfkärs

konften 5 och äfven deffore, at de ting, fom jag

genom forfok har funnit, årö vida fkilde ifrån de

allmänt antagne meningar. Men den fornåmfta

orfak at vara hård emot de oflÄlige kreaturen, har

varit, at jag forelHlt mig, det en mening, fom
man icke förmodat, fkulle blifva ogillad , och ej

vinna bifall, utan af den, fom derom blefve fulleli-

gen ofvertygad.Jag harderfore funnit nödigt, at of-

ta anllälla förfokcn^ på det jag likfom genom få
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mange ofverensftåmmande vittnesmåi {kulle tyfta

de tvifvelaktige^ och icke något fel, fom af hån*
delfe fkedt, fkulle bedraga mig> ty jag år derom
ofvertygad, at det har varit den fornämftk orlak

til felaktigheter y at llorre delen afLåkarc gjort

antingen ganfka få forfok, eller ock inga^ utan i

lläUet f«r dem flutat äf eti rimlighet (analogia)*

Vid underfokningen har åiven det upmuntrat
mig, at jag finnet, det Reteligheten la tages af

lyitra Män 5 at de på fjelfva denna fibrernas för-

måga grunda nåftan hela rorelfe Sy llemet uti män-
nilkans kropp, och at all den verkan, fom en
tråd (fibra) har uti et ror (ras)^ nerv, kott-fpira

(mufculus) och ånteligen uti hela månniikans konft*

byggnad, endaft tilfkrifves Reteligheten^ Dylikt
finner jag af den berömvärde Herr FredriciI
W INT ERS Tal, hållit uti Franecker, år 1740. Jo-
han Lups Difputation om Reteligheten iGniiAtWu-

Ml de Magnyoch J. G. J.La Mottf.s lats /thefis)

fom uti deffe ord år forcflåld : Alt^a härrorer all

fjiikdom af rårens foråkte eller forminjkade retelighet^

Nåftan af famma mening åro de namnkunnige
Mån , hvilka leda all rorelfe af kånllan, fåfomJ.G.
Kruger , E. Anton Nicolai ,

Robert^
Whytt oeh andre berömde Phyfiologi.

(irritabilis) kallar jag den del uti mån*
nifkans kropp, något utvärtes vidrörande

blir kårtare: Ganjka Retelig^ fora af et ringa vid-

rörande : och Föga Retelig , fom af et ftarkare vid-

rörande blir kårtare.

Kdnjh' ägande (ienfibilis) kallar jag den del uti

månnifkans: kropp , hvilkens vidrörande gor cn fi-
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reftållning uti fjålen. ' Has de oflcålige krea-

turen, om hvilkas fjäl man icke fä är ofvertygad,

nämner jag de delar kånftobare, af hvilkas retan-

de kreaturet vilar tydeliga tecken til fmårta och
olågcnhet. Kånflolos år den del, ibm då den bran-

nes, {kåresy ftickes, Ikadas, näilan helt och hål-

lit icke vifar' nägot teken til fveda, icke up-

våcker nägon ryckning (convuHio) och icke gor nå-

gon ändring uti kroppens låge^ ty det år bekant,

at kreaturet, fom känner fvedan,drager den lidan-

de delen bart, rycker det fkadade benet ifrån or-

fakcn, fem gor fmärtan, ikakar huden, fom blir

ftucken, fimt vifar andra tcken, af hvilka man
kan fluta, at det lider.

Jag tycker, at det allenaft genom forfok kan
afgoras, hvilken del uti kroppen ar kånflobar eller

.retelig-, ty at Läkare och Phyliologi utan forfok

åtagit lig at utmärka deila egenfkapers riårvarelfe,

.

det har hår fom annorIlades varit odak och anled-

ning til vilfarelfer.

Sedan Boerhaave hade antagit, at nerverna

utgjorde det torlla utkaftet (ftamen) tilgpiånni-

(kans kropp, har han icke gått långt ,^ch få

vida han detta bejakade, måile han palta, at

knapt någon del uti mannifkans kropp vore , fom
icke hade kånfla eller rorelfe(a) * Denna mening
blef gillad nåftan af hela Europa, hvaremot jag
dock på et annat ftålle har gjort åtlkilliga påmin-
nelfcr(b).

Dc' enklare delar uti månnifkans kropp åro en
nerv, pulsåder, åder, mindre ror^ hinna, kott-

fpire-

(a) luft. rei Med, p, ^oi* (b) ConarqeiU. in Iiift.Boerh. 1, c.
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fpire-tråd (fibra mufeularts), fen-tråd (fibra tcndi-

nea), band-träd (fibr. ligamentofa), och ånteligeii

fetthinnans träd ( fibra cellulofe tclas ).

De mer fahimanfatte delar årö en kott-fpira

(mufculiis), fena(tendo)<j band (ligamentum), in-

elf (vifcus )^ körtel^ et ftorre emottagande kärii

(receptaculum majus) ^fiigängs-opiiing (duétus
excretorius), ftorre pulsåder Cimt ader. Detta i

kärthet3 ty jag behofvcr ej vara nogräknad, dä
jag allenaft gifver en fortekning på delarna uti

jnännifkans kropp.

Hvilka äf de nU upråknade delar hafva kan*
rio, det har jag genom följande förfok budittil

at utröna,

Pä hvarjehanda lefvande kreatur af åtfkilligål*

der har jag blottat den delen , lom flvulle under-
fokas, och våntat, til defs kreaturet låg helt ftilla

och uphorde med fit quillande. På det tyfta och
ftillaliggande kreaturet retade jag den blättadé

dekn med bläfning, varma, brånvin, knif , helf-

vetis-^n( lapis infernalis), vitriol-olja(oleum vi-

trioli)lKerfpitsglas-fm6r(butyrum antimonii) och
noga riiärktcjom kreaturet^når dels blättade del blef

vidrörd, {kuren, riftad,brånd eller rifven, ifrån fit

ftillatigande och tyfthet upvåktes : om det kaffa-

de fig hit och dit : om det drog lemmen åt fig el^

ler ifrän det fom gjorde fvedan: om den lemmen
rycktes eller om intet dylikt flvcdde. Jag har fli-

tigt upfort uti min Dag-bok hvad fom håndt, det

må vara pä det ena eller andra fättet^ ty hvad går

det mig an, om kånllan lä eller annorledes i na-

turen upvåckes? eller hvad vore for en dårlkap, at

forc^
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foregifva en ofanning och lemna en tilforlitelig

Mans tanka, eller en fIdan fom rått fett in i faken,

på det jag matte berätta enliåndelfe, hvilkeaen
annan Anatomiens kunde vederlägga genom det
låttafte forfåk.

Det kommer ej mycket derpä an^, fom jag me-
nar, i hvad ordning mine forfok anföras. Jag vil

derfore begynna med huden > ty hvad den tum(^

i'Ä^^»(epidermis) angår, fåårdetvisft, at den har
ingen kånfla: den kan brännas med rykande falpe-

ter fpiritu (fpirit. nitri fum.) fom lämnar efter fig

en långvarig gul fläck , utan at man deraf märker
någon olägenhet,

Malpighii Jlem (mucus Malpighianus) kan uti
f^orfoken knapt (kiljas ifrån den tunna huden. Jag
har derfore dermed inga forlok gjort, men är
derom nog ofvertygad , at den icke har någon
kånfla.

Huden {cMtis) ågerkänflo, och det, i anfeen-
de til de ofrige kroppfens delar, uti en nog hog
f;rad. Når den blifver retad, fä Itriar kreaturet,
ikakar fig, och vifar teken til fveda, på hvad fått
det kan. Huden] har altfå varit for mig et mätt
til känflan : den delen har jag antagit äga foga kån-
fla, vid hvilkens retniwg kreaturet varit ftilla, dä
det tvärtom vifat en fmärta, när den bredevid lig-

gande huden blifvit retad.
,

Det år ganflca vis fl: , at Fettet och Fett-hinnan (a-

deps & cellulofa tela) hafva ingen kånfla, fom af
andra redan år ä daga lagt, och behofves hårtil

intet mer fl;ål, ån det, fom berättas om Tyrannen
Dionyfms, famtdet, hvilkct om Svinen allmänt
år bekant, at de känna ingen fveda, forrån nålen

B trångt



trångt % igenom fettet til dct> underliggande
kottet (c).

Kottet uti en kottjpira (caro mufculofa) kånner
freda, faftån det mer åger denna egenfkap af ner-

verna, ån af fig fjelf^ ty då nerven bindes, fom
går til en lem ,

cller^ om den har flera nerver, och
dc fornåmlle grenar af dem bindas 5 fä mifterhela

lemmen fin kanfla, Et kreatur rores ej eller afden
fkada, fom tilfogas defslem, hvilken formedelll

bindning förlorat all ^emenfkap med nerverna.

En ganfka bekant fak år, at alla kott-fpiror ^lafva

fveda, och kunna i lanning de holige och brcde

mulklar, fäfom mage, tarmar och blafan (vefica

mrinaria) härifrån icke uteflutas.

Men faftån en kott-fpira har fmårta, fä år det

dock visft 5 at en Sena (tendo; hvarken åger kånflå

eller'fveda. Denna ovanliga fats artforer jag emot
de hit intils antagne meningar, oaktadt jag knapt

har funnit någon ^ fom med mig inftåmc. Alla,

åfven ock de nyare,fom de la Fay e (d)He i

s

t e r (e ,

Garengeot (f) hafva anfedt fenors Ikador, fora

de farligalle och fvårligen boteligc. Af famma
tanka har ock den lyftre Boerhaave varit, och
hans efterföljare famtdifcipelGERARD vanSwiE-
TEN(g), Olof AcRELL(h) och Quesnai (i).

Min mening år dock ej aldeles orörd läm-

nad , fom jag nu vil vifa. Den mycket forfarne

Fålt^

Cc} Commenf, Boerh. T. III, n. 535, not. b. (d) in nova e-

ditione operis Dionifiani p,680.68l« C^) Inft. Chirurg. p.423.

Ed. I7?7* (f ; Opcrat. de Chirug. T. III. p, 238- C§) Tom.
1. K 165. p* 238- (h) Om frifka (h: p. 26l» feqq. (i) De (a

fiippur, p. 211^
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Fåltfkåren Joi^ af Mikren (k) harpamint, at ea

fena år ganfka kånflolos, och fom et bevis anforer

knåltäls-fenan.* Bryan Robinson (1) intygar,

at retade fenor pä en lefvande hund icke gjorde

fardeles fveda , och fåger, at kottet har ftarkare

kånlla. Georg Thomson (m) har icke mårkt
någon rorelfe af en Ikadad fena , hvilket ock
ScHLiCHTiNG (n) fumiit pä hundar. Men delTe

åro fä ibland mänga, och åro nåftan alla exempel
hårpä anfore.

Merendels har jag blottat fenan pä (kenbencts

rata utftråckare (tendo redorum tibia^ extenforum)

eller ock .Achillis fena. Jag har ftuckit den blot-

tade fenan, aflkurit en del af defs trädar, jaock
hälften af hela fenan, hvilken håndelfe uti en fe-

na Boerhaave i fynnerhet fruktade. Redan i-

frän är ij^6 har jag val hundrade gångor anllalt

delTe forfokpä ätfkillige kreatur^ iåfom hundar,
getter, rättor, kattor, kaniner^

Af deffa forfok har jag lårdt , {^) at kottet i

en mufkel ryckes, når det blifvei- retadt^ men al-

deles icke fenan , och når en fena blifver pä hvar-
jehanda fått ftucken och färad, fä följer ingea
rorelfe i kottfpiran > fom ock gemenligen intet fam4
mandragande mårkes uti fenan, dä kott-f^iran dra-'

ges tilfamman, hvilket jag mer än mänga gån-^

gor har fedt, och redan fore mig Willisius (p).
Det år alifå oftridigt , at en fena år hvarken k|n^
flans eller rorelfens verktyg.

B z Det

(fc) ObCC.02. (1) Animal, Oecon, p, 90. (m) Anat^
of human bones. p, 140. (n) Traiimatv')gr

a
pL p, 215, (^) conf^

Zimmerm, DiflT, p, 16/ (0} Demotu mwfc, p, n J, ctnf^Bagliv,
op. p.319,
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Det har ock altid tråiFat in, atkreaturet^hvars

fena blifvit fårad, bränd, ftiicken, hvilat ftilla,

och icke vift något teken til frnårta, famt utan

Tvårighet kunnat gå, når det fluppit loft,oaktadt

alienaft en liten del af fenan lemnades hel. Jag
har fedt en hund gå på tvä fötter, hvilkens fena, ,

fom har namn af Achilles, varit igcnomftucken

:

en killing gick utanmoda,på hvilken bagge Achil-

lis fenor vore til hälften affkurne. På en annan'

hund lemnade jag alienaft den kott-fpiran hel, fom
kallas folearis , och affkar gaftrocnemiorum ienor,

fä at de drogo fig tilfamman uti knylar^ men jag

blef icke varfe något åkommande fvärt tilfälle

(fymptorna) få långe den holts innefluten.

Senors fkador åro genom naturens tilhjelp al-

lena lått botade, utan något elakt tilfålle och
utan allkonft, få at ingen må förundra fig of-

ver det, fom G, de la Faye (p) berättar, at

lemmen icke blef orörlig, då bicipitis fena var

affkuren: ei eller bor någon tadlaJoh. Veslingii

(q) och fleras driftighet, fom råda at fammanfy
iondrade fenor,hvilket ock BiENAisE(r) har vågat

at verkftålla, fedan han förut gjort forfok på en
hund.

Når jag at mina forfok *fant , at fenor årokån-
flolofe , få var det icke fvårt for mig at finna or-

faken dertil , fom beftår deruti, at kottfpiror aga
nerver, men fenor inga. Hieronymus Fabri-
cius(s) har redan i fin tid lagt, at han icke kun-

nat

(p) L,c, p. 68l*not, a. (q) Epift. pofth, a Bartholino ed.

n. XV, (r) Oper. de Chirurg, C. 32. («) Dc Fabrica Mu-
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naf följa en nerv til någon fena 5 utan at nerveri

förut har forfvunnit iflkapnad af en hinna. Leeu-
AVENHOECK har ock med råtta bekant, at hanal-^

lenaft på ytan af fenorna funnit nog fparfamma
nerv-trådar (t). Altfä, fom nerverna allena uti mån-
nilko-kroppen gora kånflan , få bor det vara livar^

ken främmande eller ogiltigt, at en fena, fom åger

inga nerver, har ingen kånlla.

Men jag har på månnifkor mer ån en gång
fedt blättade fenor. Sedan jag af mina forfok var
blefven driftigare, få hånde det fig, at jag fick

tilfålle pä en yngling, at med en tång klämma bo-

jaren til tredje leden påpek-fiiigret (flcxortertii

internodii indicis)> men .han hade ingen känning
deraf. Jag har ock fedt, at fenan af den kott-fpi-

ran , fom kallas fupinator, blifvit ofverguten med
het terpentin-olja, fom brukades til at håmma
blodftortning, hvilket gjorde en häftig fveda,

på den närliggande huden ; men intet elakt tilfål*

ie folgde derpå, efter gamla ron. Fåltfkårer hafva

ju långt for detta i fenors fkador brukat het ol-

ja låfomet godt medel, hvaraf de, afven få val fom

kånfla^

Vi bore altfå bårtlågga all fruktan vid fenors

Ikador, de må hårrora antingen af ftickning,brån-

ning, llag eller ock fkårning. Det kan val hån*

da, at den fjuke efteråt haltar och dragés med en
kraftlos lem s ty det år klart , at benen icke kun-
na ftyras, når kott-fpirornas falle (infertio) år af-

fl:uren> men förutan denna lamheten, år det intet.

om de hade någon

B 3
fom

(t; Epift. Phyfiol, pag. 445.
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fom man har ät frukta : ja naturen har ock få forc4
kommit denna olyckan, förmedel fl de nårfiggan*
ée kottfpiror^ at de (lundom på et undrans vardt
fått fullgöra de affkurnas tjenft.

Men hvarutaf har då kommit en få många måns
underliga ofverensftämmelfe i et fel, hvilka dock
for låixlom och forfarenhet bora vördas ? Mig
tyckes intet vara troligare, ån at Låkare irrat fig

på det Grekifkp ordet ylv^ou (u) fom de tagit få

val for en fanflkyldig nerv ( nervus, i^bv^o^iJ^ fom ock

for en fena ( tcndo, 7^^^^0 och band(ligamentum,
0-vv^B(r[^ög) 5 ty en fikadad nerv, fom jag ftraxt vil

gifva vid handen, har fvåra och häftiga tilfällen

med fig. Således tror jag, at median nerven, el-

ler kanfke ftundom en gren at den, fom namnes
Mufculo-cutaneus , fom löper framfore median
ådern 5 har gjort vid en olyckelig åderlåtning de
fortårlige tilfållen, fom hlifvit tiHkrifne bicipitis

fena, uppå hvilken nu nåmde åder ligger. Et
bekant exempel haraf hafve vi hos Carl den IX.

i Fvankrike, hviljcet Paii^us befkrifvit. |

For ofrigt borevi icke klaga; 'hvilket få ofta

fkedt och nyligen af Gari^ngeotCx), ofver det|
djupa fåte , fom fuhlflag ( paronychia ) menes haf-

1

va utilkidorna, forp forvara dé fenor, hvilka b6ja'|

fingrarna i utan faft hållre fora dcffc klagomål i-|

frän de oflcyldige fenor til de ftora nerver , fom**

hår och der följa fingrarna långs åt.

(u) Galen, de ufu ipzth Capt XV, C^) Opcrat dc Chirurg,

XIII. Pt2§6,50l^ 30?.
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Banden (ligamenta) och Ledgångs- fkidornc^ ) ca-

|>fulac articulationis) komma med fenorna nåra 6f-

verens: de förre äro ock kallade pä Grekifka

vev^og^ och.de lenare åro mårkelige fä val for de-

ras fkador, hvilka aro farlige, fom ock derfore,

at lyftre Mån fäga, det Gickc och Podager hafva

uti dem fit fäte. (z)

Vid fjelfva forfoken har jag hmnit någon fvl-

righet-, ty fom jag icke kan ungå^at ifrån ledgån-

gen fkilja huden, fom icke Iker utan defs fpännmg
hos de fma kreaturen, innan det, fom fkal fara

och reta , kan foras in i ledgångs holigheten 5 fä

har ja^ ofta fedt, at kreaturet quiUat, når jag

med tången fattat i huden. Med gift har dock
forfoket ofta lyckats : en katt quillade icke, når

lärbenets led-gång vid bäckenet tyItes med vitriol-

olj^, fom dock år et få ftarkt gift, at jag har fedt,

ar det inom en minut förtärde quedcn (uterus) pä ert

tik, dådet allenaft vidkommit den famma.Uti knå-

{käls led-gången, fom til deffa forfok år beqvåm*
ligare, emedan den år fä gode fom bar, har jag

infort flickor, ofverftrukne med vitriol-olja eller

fpitsglas fm^r, och brånr fidobanden (ligamenta
lateralia) ledgängs-fl^idan fä välutvårtes, fomin-
värtes, Haverfii körtel, knåfkäls-bandet ^ utan at

blifva varfe något teken til fveda. Defle får, fom
allmänt räknas for de farligafte, äro ganfka lycke-

ligen botadc,endaft med,jaock utan Hickning. For-
foken Iro ofta gjorde pä hundar, kattor, och kil-

lingar.

B 4 An-

(z) Bocrhaave AphoriCde^cognofc. & durand, morb.n. t

T259: hår menar dock den bercSmde Mannen, at nerverna tillika

lida uti defla fjukdoniar.



1753- I^"^ Febi% Mart.

Annars kan en i detta forfok med ftorrc

låtthet betjena fig af m\: huden ftiljes från led-
gången, ledgångs- Ikidan blottas och knå-lkålen ^

äfven det band , fom går ifrån knå-Mlen til fken-
benet, famt det yttraeller inra fido-bandet. Når
nu ledgångs-fkidan och bandet utanpå, fkafves

med en knif , eller en nål införes i ledgängen,
at defs udd går ut til huden, få märkes intet tec-

ken til fveda hos kreaturet, forr ån nålen igenom^
borat ledgångs- fkidan och kommit til huden. Det-
ta forfok har jag gjort med knif och nål.

Det tyckes altfå, at denfafelige vårk, hvilken

plågar dem, fom hafva Gickt och Podager, har

fit fåte i huden eller i de underliggande ner-

ver , hålft fom den fafångt fokes i en kånflolos

fkida, eller pä det ftållet, hvareft antingen in-

ga eller knapt några nerver ftå at finna. Na-
turen har ock med råtta velat, at den del, fom
år uti beftåndig rorelfe, fkulle vara utan kånflä,

Derfore om fkador i ledgångarna hafva någon
fvårighet med fig, få tilfkrifver jag det den til-

flytande hårfkna och rutnande våtfka, fom for-^

hindrar at fåret icke kan lakas > men på hunden,
fom jag nu fade, |r fåret utan moda låkt.

Ben-hinnan
(
peri^olleum) har en likhetmed ban-'

den och ledgångs- Ikidorna, fimt år hos et folter

med dem enahanda, hvareft ogonfkenligen kan
fes , at den blota och tjocka ben-hinnan går i^

från det ena benet til det andra, och omgifver led-

gången. Det har altfå icke förekommit mig un-

derligt, at ben-hinnan har lamma befkaffenhet

,

och år åfven få kånflolos, fom en ledgångs fkida.

Jag har gjort nog många
låret.
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larct, hålen, fotlagct och yttra hufvudflvåls-hin-

nan(pericranium) ibm ock år et llags ben-hinna.

Läkare^ Anatomici (a) och Fåltfkårer, fom
liafva en annan mening, den dc fatt af de gamla,

mäga ej illauptaga eller ogilla, at ja^ fondrar mig
ifrån alla de ofriga, utan taft hållre ofvervåga ur-

fprunget til den allmänt vedertagna meningen,
och jåmfora mina forfok med det, fom gifvit an-

ledning til den famma^ Val hundrade gängorhar
jag fett, at kreaturet hvilat ftilla, dä ben-hinnan
blifvit riftad , fkuren och brand : ja killingar,foni

fugit fingret når ben-hinnan retades, hafva quillat

och fatt ryckningar, då huden klämdes med tång.

Jag fer ock, at den berömde Cheselden har fö-

re mig fagt, at ben-hinnan år kånflolos. Det år ej

eller underligt , atdendel årutankånfla, uti hvii-

ken inga nerver åro vifade, fom Robj;rt Nes-
BiT (b) fjelf tilftår, ehuruvål han antager, at

ben-hinnan har kånfla, och fluter dcrat til de o^

fynliga nerver , fom han dock icke kan vifa. De
många nerver, fom ligga på den yttra hufvud-
fkåls hinnan, hvilka icke komma ifrån det lorde
paret, utan ifrån det andra halsparet , och den tre-^

dje grenen af ^;te paret, ^å til hela huden, fom
omgifver hufvudet, och tildela den fin kånfla.

Om Benens kånfla har man icke kommit ofvcr-*

ens. Jag har ej eller dervid egna ron; ty det år

fvårt at mårka en ny fveda, under en få ivår pina,

fom benens opnande hafver med fig,

B f Be.

(a) Winllow Tr. des o$ frais N:o 6o. Copton Havers, Nesi'»

bit human Ofteogenie p, 6, Böhme? oftcolog.p.gi, Qyj 1. c.
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Det år bekant, at Tändeme Iiafva kånflasmcn fam-
ma fkålfb|n ofVertygar mig derom, föranlåtermig
åfven at tro 5 det benen åro kånflolofe^ ty faftån

tändernas nerver åro nog fma, få kunna de dock
lått vifas, der de gL in i fina hol. I de ftora

benen har jag aldrig funnit någon nerv (c), lom i

foije med äder och pulsåder gått in i benets ror, Mi-<

ne månge pulsådrors befkritningar hade utan tvif-.

vel vift mig på benens nerver, om någon af dera
varit til finnandes j ätminftone hade jag bordt fe

dem i den inra fidan af hufvud-fkålen och vid

prasparation af alla de pulsådror, fom gifva be-
nen deras foda (arteria^ nutritias offium). Anto^
Nius Dedier (d) fager val, atben til kott för-

vandlade hafva m ftark kånfla > rnen vid en fa

fvär fjukdom var lått at fela. Det har jag fett ^

at funda månnifkor, fom varit vid fina finnen, icke

hatt någon känning ^f Trepan, dä den igenombo-
rade hufvudfkålen.

Större delen fager, at Märgen i benen (me-
dulla offium ) har en fvår fmårta, fom Devente%
(e) Ambrosius PAR^^;u$(f)JpsEPH DuvERNy fg)^l i

men det år ganöca otroligt, hålft fom margen är

ét fett, och ingen har uti den famma funnit några

fierver. .' å
Den "Tjocka Hjernrhinnan ( å\\x% mater),fom ocXm

år af ben-hinnornas flägte, betåcker hjernan och"

ofverklåder hufvud (kålens inra fida, vid hvilken

hqn medelft ror år bunden, famt fånder pulsådror

ut

(g) Inga nerver g| til benen fåger RioUn. Sejdefs Enchirid,

p.42n. Al. Monrool.c, p. 16. (d) Anat, raif. p«6. 7. (e)van

beenficktet^. p. §0. (f ) Adniiniftr. Anat. p, g^. Cg) Meni. d

rAtad.d^sfcienc. i/oo^p. 205.hvareft ock et ron hlrpå anfpres.
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iitihufvud^fkålenshol, åfvenfpm puls -^ådrorna plå-

ga gå in i tilflkottens (epiphyfcs ) holigheter.

Faftån Anatomici häfva gifvit denna hinnan et

fortråfFeligt namn 3 fällan Anton Pachionus eller

Georg Bäqliv hafv^a tilågnat henne en kraft, fom
tåflar med hjärtat > faiMn läkare i allmänhet hafva

gjort henne til fåte for de fvärafte fjukdomar, få

kunna dock deffe meningar icke ombyta en evig

fakernas befkalfenhet.

På et: annat ftållc harjag vift, at den tjocka.hjern-

hinnan, åfven fopi i gemen de andre tacken i månni"

filans kropp, aro fammanfatte af en|hoppackad fett-

hinna (ftipatacellulofa) fh), Denna min tormodaii

år genom en mångfaldig forfarenhetafden uti A na-

tomien fkickelige H. D. Gottfr. Zinn (i) och
HerrD. Georg Zimmerman (k) lamt af mig
bekräftad, emedan det år funnit , at den tjocka

hjern-hinnan (en moder fom icke år olik finaffoda)

kan brännas med vitriol olja, fpitsglas-fmor, fait-

peter fpiritus, flcåras med knif, eller rifvas med tån^,

utan at kreaturet derat lider något , eller vifir na-?

got tecken til våldfamhct. Ja,den nu berörde H.
D. Zinn och H. Prof. Mecicel, fom jag med
tilborlig heder hår må nåmna, hafva ock funnit,

at den tjocka hjern-^hinnan varit kånflolos pä en
månnilka, hvilkens hufyud-flvålvar af benfråtning

(caries) fprtård.

Huru år det dåmojeligt, at ep fä Jcånflolosoch

orörlig hinna kan antingen vara fåte for gammal
huF-

(h) Prim. liiu phyf. N:o XL (i) Exper. circa corpug ca!-

lofum , cercebellum åcc. Gått. 1740; pag. 28 feqq. (k) pag.



^8 1753. Jan. Febr, Mart.

hufvudvårk (cephalaea), eller genom defs krafter
fånda lifs-andar tilbaka til hjärtat ? de Franfke Fålt-
ikäfer bruka derfore med råtta den kloka driftighe-^
ten, at utan nägot hinder opna den tjocka hjern^^
hinnan, få ©fta utrunnen blod och Var fpus) ini
om henne ligga förborgade. Ej eller kan någon me4
billighet faga, at yra (phrenitis), raferi (mania)ocI|
hufvudvårk (dolor capitis), hafva fit fåte i deii
tjocka hjernhinnan 5 om icke denna hinnans fkadof
forderas granfkap {kul, kunna Ikada hjernan.

Har utbeder jag mig, at få gora et litet, ehu-
nivål icke onyttigt afvikande ifrån mit åndamäL
ScHLiGHTiNG (1) har fkrifvit emot Sophister,
at i hjernan år en rorelfe, fom beftår deruti, at
den ymfom lyftes up och faller ned , och har han
icke litet fortornatfig ofver dem, fom råknat hjer-
nan ibland de orörliga kroppfens delar. Denne
Mannens enfinniga påftående fatte mig i forun-
dran, hålft: fom det var mig val bekant > at den
tjocka hjern-hmnan hänger ganlka falt vid hufvud-
Ikålen ochat hufvudflvålenår få fyldjat den ej mer
kan inrymma,A t vederläggahonom med andraMåns
gällande meningar och Ikål, tagne af fakens belkaf^
fenhet,har jag tykt icke vara få kraftigt, fom at of-

vervinnahonom med famma vapen, med hvilka hati

bjuder til , at ofs beftrida. Jag har dei-fore opnat
liufvud-lkälenpå hundar och andra kreatur, hvilket
for ftorre opning fkuU båttre och beqvåmligare
Iker med et fkarpt hugg jårn och hammar, ån med
trepan. Forfoket har jag ofta gjort pä hundar,
getter^ kattor, råttpr, och grodor, famt andra

krea-

(I) Memoir prefent.TJ, pag. ii4,feq(j.
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kreatur , och funnit en ogonflkenlig rorelfe i den
tjocka hjern-hinnan, eller rättare fagt i hela-

hjernan^ lådan fom Schlichting beikrifvit 5

nämligen, at den hogde fig vid luftens utbläfning
(exfpiratio)och fåiakte fig ned vid defs indragan-

de (infpiratio). öfver 30 forfok åro gjorde fot

denna Aiken fkul, och har jag val 2o glngor fett

nåmde roreUe, famt tillika med mig Herr Wals-
DoRF, hvilkens arbete om detta åmnet Vi med
det fnarafte hafve at vånta. ^

Denna faken har ej litet brytt mig, icke der-
fore, at min mening blef vederlagd 5 ty jag kan
icke annat, ån glädja mig, få ofta jag far båitlåg-
ga en felaktighet, och fe fanningen, fom år det
fkonafte af alt. Men det rörde mig, at jag icke
kunde finnanågotlkål tilofverensftåmmelfcn emel-
lan andedrågten och hjernans rorelfe, och i fan-
ning mä det val gora ofs ondt, at vi icke båttre
infe grunden til forekommande ting , ån at vi hål-
le dem flridande emot alt ikdl och förnuft.

Men ofta gjorde forfok hafva håfvit all denna
genfåjelfe. Öen tjocka hjern-hinnan rores icke
öm man ej aftager hufvudlkåien, och fäledes bart-
tager det, fom hos en lefvande och frifk männi-
Ika hindrat hjernans rorelfe. Schlichting (m)
fjelftilftär, at den icke altid rores: ja ganfka ofta
har man icke blifvit varfe någon rorelfe i hjer-
nan, innan den tjocka hjem-hinnan blefmed finger
eller hågöt annat Ikilgd ifrån hufvudftålen, och las-

fad ifrån de ror, fom gora henne orörliga

Man

(m) U c, pag. 1 1 6»
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Man får altf^ä icke lampa den ofyerensftam^

melfen, lom år emellan hjernans rorelfe och ande'^

drågten pä en Icfvande och fund månnifka; tyoiB

den tjocka hjern-hinnan icke rores, få långe den
hänger faft vid hufvud-fkålen, och omhjernan da

for it hoj es vid luftens utblåfning, når den tjocka

hjern-hinnan år loffad ifrån hufvud-fkålen, fä kan
detta forfok icke vifa tilftåndet pä en lefvande^hos

hvilken nunåmde hinna altid hänger vid hufvud-
Ikålen.

For ofrigt har jag genom oha anftåldte forfok

icke funnit något befynnerligt uti hjernan. Det
har jag fett, at de ftorre ådror, fåfom bagge hol--

ådrorna (vena: cavs:) uti hela broftct och under-

lifvet, axel-ådrorna (fubclaviac), otre delen af den
fom kallas bafiiica, och hals-ådrorna (ven^jugu*
lares) hafva ymfom rort fig, fom altid inftåmt

ined andedrågten> ty vid luftens utblåfning

blifvaalla dcffa ådror ftinna oCh blå af den genom-
ikinande mycknabloden^ men vid luftens indrag-^

ning blifva de ogonflvenligen platta, bleka och
torna. Altfå hvad Schlichting har ledt, det

horer aldeles icke til hiernan, utan tyckes endaft

hårrora af den lätthet 5 hvarmed blodet flyter i-

V från det högra hjärtat i den af luftens indrag-

ning utvidgade lungan, i följe hvaraf hol-ådrorna

toma fig i det då utvidgade högra hiårtat och
hjårt-orat (n). Nu fom lungan faller ihop vid

kiftens utblåfning , och Hår emot det blodet, fom
år i högra hjärtat, hvilket åter hindrar det ofriga

-blodet, fom kommer ifrån kroppen, at alla de

ftorre ådror och åfven hals-ådrorna blitva ftinna, fl

måflc

(n) Prim, lin^ phyC N:o 292,
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mäfte hjernan fvålla af det qvarhallna blodet (o).

Det år väl icke obekant , at en långvarig luftens

indragning, lom vi med. vilja gorc, åfven hindrar

blodets lopp genom lungorna (pj: men faftän vi

med råtta pafta , at blodet vid en naturlig ande-

drågt kommer lättare uti lungan;, når vi dragé an-

dan åt ofs, få år det dock vifst, at det högra hjår*

tat utvidgas och at blodet Hår ftilla i de ftorre

ådror 5 når lungan år fj^ld af blod och defs lopp

hindradt til vånltra hjårtat^hvilket fker af en lång-

varig luftens indragning.

Med et ord må jag ock nåmna, at den gången^

fom följer lian långsät (finus longitudinalis ) har

ingen puls , åfven då den år fkild irfin hufvud-

flcalen. Nårdenöpnas, utflyter blodet icke fprång-

vis, utan rinner i en jåmn flrång, iåfom utur en
opnad åder. Altfå hvad jag på et annat ftålle fq)

har fkrifvit emot hjern- gångarnas ( finus cerebri)

puls, det bekräftas ock genom dcfla forfok.

De Läkare, fom folgt Stahl, famt andra,

och i fynnerhet Gohlius,^ fedan de forkaftat

lifsandarna, päftå, at nerverna {kola vara af den
befkafFenhet, at deras hinnor åro kånflans verktyg,
och at de flculle darra fom ftrångar, når de af na-^

gon ting vidrördes. Denna mening har jag på åt-

Ikilligt fått Vederlagt, och finner at mina (kål ej

allenall behagat Malcus Fleming (r), utan ock
at de nyafte Stahlianer återtagit de forkaftadc

lifsandar, fåfom Robert^ Wöytt.
Det

(o) L, c, n, 297. (p) Ibid. n, 294. (q) Com. ad Inft.

Boerh. n. 2 J4. not. c. frj Qf the ii^itwre of the ncrvous fluid,

Londpo 1751. S.
^
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D£t år dock et fkål, hvarmed fuUftandigare
kan bevifas, at förmögenheten til kånflan, hurudan
den ihä nu vara, icke befinnes i nervernas hin-
nor* Hvad den tjocka hjern-hinnan vidgår, iå

år det en afgjord izk , hålft fom jag for viUo vet,
at den icke är nervernas yttra tåcke , oaktadt dc
flåfte Anatomici henne derfore utgifvit^ Det å-

terftär altfä at bevifa, det den T^uma Hj&rn-hinnan
(pia mäter) år kånflolos, fom i fanning omgifver
och fammanbinder alia mårg-ftrångar (tuniculus
rneduUaris}, hvilka med den minila tråden aga en
likhet, och kunna endaft uti det f :te paret råknas
nåftan hundrade til antalet. Om det nu,fågerjag,
åfven bcvifes , at den tunna hjern-hinnan är utan
kånfla, fä tyckes knapt en ficugga vara ofrig til

Ikål, hvarfore kånflan tillägges nervernas hinnor,
fom forråttas af deras mårgaktiga våfendc. For-
föken åro ofta gjorde på hundar och killingar.

Sedan en del af hufvud-fkålen och den tjockä
hjern-hinnan voroaftagne, få brände jag den tun-
na hjern-^hinnan med fpitsglas fmor, at hon deraf
blef ofvei^dragen med en fkinande Mercurialiflc
lkorpa> likväl fkriade kreaturet aldeles icke, rör-

de ej eller kroppen, eller fick ryckningar. Men
då hjcrnän blef igenomftucken antingen det fked-
de längfamt eller häftigt , få folgde derpä häfti-

ga ryckningar, hvilka drogo kroppen pa det ar-

ma kreaturet åt endera fidan nåftan i fkapnad afen
boge. 'Til detta forfok har jag allenaft kunnat
betjenamig af fpitsglas fmor} ty vitrioi olja fräter

alt för mycket en fpåd hinna och fortårer den nå-
ftan aldeles: med kpif kan man knapt reta, utan
at fka4a hjernau*

Om
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Om nu den tjocka och tunna hjcrn-hinnan,

om ben-hinnan aga ingen kånfla, fä tyckes det

vara en afgjord fak 5 at de ofrige hinnor åro ock

kånllolofe. I följe håraf har jag genom ofta gjor-

da forfok funnit 5 at den ifrån undérljfvets råte?

mu{kkr(mufculi refti abdom.) blottade Bukfåcken

(peritonasum) varit kånllolos. Det famma galler

om Brofthiman (
pleura ) fedan alla nerver och de

kottfpiror åro barttagne, fom åga namn af ref-

benen ( mufculi intcrcoftales ). Forfoket härvid

har val nägon fvärighet med fig 3 men år dock åt-

ftilliga gangor lyckeligen anllåldt på killingar,

fom åro fpake kreatur. Ej eller har Hjert-fåcken

(pericardium) fom blifvit (kuren och retad, vill

tecken til kånfla^ eller gjort någon ändring hos

kreaturet-

Når jag nii påftår, at broft-hinnan år känflo-

losy få tyckes mig, at alla de berömde Mån fågv^

emot mig , fom gora denna hinnan til fåte for de
fmårtefulla håll och ftygn (pleuritis), håUt fom
grunden til deras mening derigenom ofveråndaka*

Ilas i men huru (kulle jag kunna berätta annat, ån
det jag fett ? .

De inkafl bora dock icke komma underliga fö-

re , fom vi gjort dem, hvilka belkrifvit ofs män-
nifkans fjukliga tilftånd (Pathologi), Långt for

detta har Herman Boerhaäve (s) ment,
hröfi4jinnan fafi mer lättas^ da vi dragé andan ät ofs^

i d^t nfbenen h^mma hvarannan närmare^ och at den

famma vid luftens uthlåfning utur Lungorna utfträckes

emellan de frän kvar annan mer [kilgde refbenen. Uti
håll och flygn går det öndty när den fjuke drager andan

• C £
( Hvilkct kan fesj IV Tam. af des Foreliisningar, f^m Iro

utgifiic ujtidet namn af Praxis Medica^ Sr 1745*
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ät ffgtOch fåledes har han fmårtajnär bro ft-hinnan minfi

lider ^ ocb känner aldeles ingen plå^a^ när den lider el-

ler utjirackes. Men den makalofe laromårtaren plå-

gade icke få låra j ty han fade, at broft-hinnan år

fätet for håll och ftygnj men han lade der til, ac

4et tyckes fom retbenens kott-fpiror voro inflam-

merade. For ofs år det nog at vi fäge, det de llo-

rc nerver lida, fom åro emelfan revbenen, på hvad

fått det må nu vara.

Om hinnan fom delar broftet i tu(mediaftmurn)

galler utan tvifveldet, fom år lagt om brofthin-

han, hålft lom hon utom dels år ganfka fpåd och

liknar nåtet (omentum). Med råtta håller man alla

deffa hinnor for kånflolofaj ty de aga inga nerver,

famt åro at fetthinnans befkaffenhet-

Vi vilje fortfara om hinnorna. Pulsådrorna och.

ådrorna tyckas icke hafva någon kånlla : de tyckas

fager jag i ty kreaturet quider når fflan jclåmmcr

eller retar en nerv, och kånner ingen plåga då eii

puls-åder kiåmmés. Hårvid förgäter jag dock icke

de nerver, fom jag plågar vifa uti hinnorna afdeft

förnam fta pulsådern, fom går til hufvudet ( caro-

tis), af de puls-ådror fom gå til tungan (lingualis),

tinningarna (tcmporalis ) ,
mat-ftrupens början,

(pharyngsea) ,
lapparna (labialis), den fom kallas.

ThyreoiäKa, och den ftora pulsådern (aorta) vid

hjåftat, hvilka nerver icke tyckas ^å längre, åii

t\\ nu nåmde pulsåldrors hinnor. Billigt år at tro,

det pulsådrorne på deffa lUllen aga kånfla, fa vida

dc hafvä vidvuxne nerver, fom dock år antnigeii

nog matt, eller ock ingen j ty det har varit ej ct

j-inga antal af månnilkor, på hvilka jag har rådt

at binda puls-ådrorna, hvilka dock icke befvärat

fik ofver någon olågenhet deraf.
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En kali lått foreftålk fig^ at Tarmarms och
Magens hinnor hafva kånfla cfccr fom de äro af
hudens natur. Sä år Bläfans (vefica urinaria) nerv-
hinna, fom år hudens fofter, PVattugängens (ure*
ter) 5 Modu^jlidans och Modrens natur, at aga kån*
fla.

Hjärtat har ock klnfla, fom icke jag, utan
andre hafva forfokt^ hvilket ock år troligt', hålft

fom det år en mufkeloch har nerver. Sjelf äger
jag icke något ron hårpåi ty man kan knapt for*

möda, at kreaturet rores af en ringa Iveda, under
den pina fom med broftets opning år förknip-
pad,

^
Håremot har jag af forfok lårt, at de egente*

ligen få kallade inelfvor {om Lef^ver^ MJelU och
JS/Jurar hafva antingen en ganfka liten eller alde-
les ingen kånfla; ty når jag retat alla defla delar,
fkurit et ftycke af dem^ eller rtuckit knif i dem

^

lä har jag icke blifvit varfe någon likhet til kån-
fla* Dylika forfok kunna fes hos Herr Dod.
ZtMMERMAN (t). Håraf forftäs, hvarfore lun*
gam får åro utan fveda, och hvarfore en lien kan
ganfka långe ligga i Njurarna utan tecken til olh
genhet.

Om nlgön häremot invänder ^ ät deffe inelf-

vor aga nerver, få fvarar jag, at de icke tycke^
vara aldeles kånflolofe, utan at de hafva allenaflt

en matt kånfla, fåfom de delar, hvilka ianfeende
til deras ftorlek åga ganlka ta nerver. Alla inelf-

vor hafva fått fl:ora' blod-ror och fmä nerver^ fåfom
L^efvcrn, men i fynnerhet Mjelten och Njurarna.

G 2 icort^

(t) U c. pag, 17,
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Kjortlarna hafva i gemen en matt känfla, hvil-

kende fä afde nerver, fom ofta lopa igenom dem.
Håraf kan lät begripas, hvarfore härda fviil-

nåder (fcirrhi) och de, fom inncnutasuti egne hin-

nor (tumöres cyftici / åro utan vårk. Bro[len
(mammse) åro af hudens natur, och aga nog män •

ga nerver.

Mannens lem (penis) åger känflas ty den år

af hudens art, och har mänga nerver, famt i an-

feende til deras antal, ofvergär nåftan de andra

kroppfens delar. "Tungan fom äger mårkeliga ner-

ver, har en fkarp kånlla, hvaraf hon icke allenaft

kånncå^ det, fom rorer vid henne, utan fmakar
det ock. En dylik kånfla åger Ogat ^ och i fyn-

nerhet ögon-åtet (retina) hvilket forändras af fjelf-

va ljufet, fom den vårk och inflammation intygar,

hvilken hårrorer af Solens glans. Choroidea och
Iris tyckas äga kånflas nien fom jag i Horn- hinnan

(cornea membrana)ickc har funnit nerver, fä har

jag ock utan fveda kunnat igenom-bora den med
näl. At Ögon-nåtet faft mer än Iris åger cn gan-

jOva flvarp känfla, bevifes deraf, at om nägon öpnar
horn^hinnan pä et letvande kreatur med en fkarp

och tunn nal, och retar eller {kår Iris , fä dra-

gés den icke tilfmimans, hvilket dock flcer hos et

lefvande djur af det minfta infallande ljus. Det
tyckes altfå, at Iris icke drager fig tilfammans

derfore, at den åger kånfla af fig fjelf, utan der-

forc, at Ögon-nåtet lider. Den fvarta ftarrca

(amaurofis)bevifer ock det famma, uti hvilken Iris

år deraf orörlig, at fyn-nerven (ncrvusopticus)år

(kadad, i följe hvaraf ogon-nätet icke känner de
infallande Ijus-ftralar,

Än
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Änteligen fom en nerv år orfak til all kånfla,

fa är den ock fåte til den håftigafte fveda 5 ty når

den vidrores ock retas 5 få vifar kreaturet tecken

til en otrolig värk och lmårta> men om en aflku-

ren nerv retas 5 få märkes hos kreaturet ,ej något
tecken til olågenhet» Det tyckes altfä, at Kan-

lian icke föres frän den ena nerven til den andra,
"

formedelft forenings-grenar Canaftomofis).

Nu hafve vi fett , hvilka delar aga kånfla

nimhgen nerverna och de kroppfens delar , fom
hafva ymniga nerver j men deife förlora lin känlla,

få fnart nerven, fom går til en lemjblifver klåmd,
bunden och affkuren. Forfoken åro få bekante, a^

jag icke behofver mer år gifva anvifniagtil Com-
ment. Boerh, (u). Altfä aga nerverna allena

kånfla, hvilken år icke til fokandes hvarken i den
tjocka eller tunna hjcrn-hinnan, utan endaft: uti

det mårgaktiga våfendet, fom kommer ifrån hjer*

lian och omgifves af den tunna hjeru-hinnan.

Den 22. April 17^2.

Om de retelige delar
^
jkal handlas uti nafia ^artah

Två nya SpeciesJobaky
Af

CARL LINN^US.

Då
den nya verldens många påfund jåmn-
foras med den gamlas enfaldighet, har

manftål at fägnafig åt rått mycket 5 men
fä år ock åtlkilligt , fom vi hafve fått låra , til

C 3 mer

(u) N:o 2^4* not, g.
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Tiier ftadaån gagn. De gamle kånde hvarken bran-

vin, Thé, Cbfté eller Spetferier, ja icke en gäng
Sockret) fom nu år foniåmfta kryddan pä all mat,

och pä hvilkea vära hus häll använda fä ilora pen-

ningar : at fortiga Tobaken? fom gätt längre och
vidare an nägot af de foxTa, fä at nu redan knapt
nägot Folk^flag i verlden år fä belefvadt, och intet

få vildt 5 rpm icke vet afTobaks-rokning, Ingen
kan neka, at ju America var det florfta fynd lom
nägonfin blifvit uptåcktv men af alt hvad fom
fans i denna nya verlden, har ingen ting blifvit

til fä allmänt bruk, fom Tobaken, denna nyavcrl-*

dens eget alfter* Dä vära Européer forft kommo
til America och fägo folket der fupa Topaks*
vok, ftannade de i ftor forundran, Hvar och
tn hemförde med fig nägon Tobak, fäfom en ny
och dräpelig krydda, hvilken tillades en mer ån

naturlig kraft, hvarigenom den ock fick i Euro-
pa de ftorfta heders titlar af Herba Regimey Sam
SanSla och andra,fom nogfamt åro bekante af To^
bakens hiftoria. JVIen at låra konften at roka var

icke fä lått i vi hafve at tacka den olyckeligcÄn^

gelsmannenRAPHEi^ENGi fordetta fiiille-profvct,

fom genom fin idoghet lårde det fjelfi Virginicn,

och efter fin hemkoft, utan at vara fvart-fjukom

konften, gjorde mänga lärlingar i London, befyu'*

nerligen af den lår-girige ungdomen, af hvilkea

Itfkillige, lom refte ofver tilLeyden at ftudera,

utvidgade der fä lyckeligen konften, at HoUån-
darne fnart icke blefvo fåmre at kunna roka , ån

fjeifva Indianerne, hvarifrån denna konften utvid-»

gat fig til alla verldenes delar.

Ännu kånde ingen orten , utan alla Tobaks^

WadcnlkullehåmtasfrånVirginien, in til defs den
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ftorc Botaniften Conrad Gesner i Schveitzfick

äfkada den forlta orten. Han fägnade fig få hjår-

teligen af hennes geflalt, fmak och lukt, at han

i finabref mnerligen önfkade, det en få härlig ort

mätte bhfva alhnänt bekant for månnifkliga flåg-

tetj ty da han drog röken af defla blader in i en

tratt, kände han en rorelfe i hjerna och finnen,

fåfallfiim, at han ej fant beqvåmliga ord, at det

rått beflvrifva : hans onftan tyckes nu tåmmeligen
vara fullkomnad,

Konftcn at icke allenaft röka Tobak, utan
bck at kunna den rått tiUaga,+iar åndteligen kom-
mit til vårt Fädernesland , faft något fenare, än til

de fodra länder i Europa j men fä har den fli-

git hosxofs til icke mindre hogd, ån hos utlännin-

gar, hvarigenom fä månge Tobaks Fabriquernu
äro inrättade i våra Städer, at et anfenligt antal

af Inbyggare endaft dcraf fodcs-

Men konften yit få Tobak hos ofs til at växa,cller

at vänja en krydda från étvatmt climat, vid värt

kalla, har blifvit påfunnen i våra tider. Genom
ido^ culturc är faken bragt få långt , at åt-

fkillige hos ofs, icke allcnalt kunna franibringa

Tobak til husbehof , utan ock förfälja den til an-

fenlig vinft.Oeh ehuriiväl den tager bart mycken ä-

ker, godfel och tid, foni kunde nyttigare använ-
das påfäd,och ätminftone ej borde tillåtas Landt-
mannenj dock efter vanen gjort denna krydda
oumgängelig, få är nödigt, at dcfs fkötfel jämväl
hos ofs upmimtras och drifves , allenaft det fked-

de i tilbörlig ordning.

Snillet |om altid tänker på forändringar, har

ock vid Tobi\kens tilverkning funnit et anfen-

C 4 ligt
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ligt falt at vifa lin konrt. Vi hade for ct par är
fedan^enfoqi lårde ofs at iä Tiirkifka Tobaken,
fåfom den der for vifla conftitutioner vor^^ längt
fmakligare och behageligare.

At icke Botaniquen hos ofs ma vara mindre
tackfam for hugfkått och fnille, har jag icke ve-
lat fordolja for mina Landsman tvänne llags for ofs

helt obekanta Tobaker, fom kommit nyligen i-

frän andra verlden och Peru.

I Herr Bernard Jussieu, en namnkunnig
Botanift och Profeflbr i Paris , famt Ledamot af
denna vår Academie , fande mig^ for et par år fe-

dan, åtfkilliga flags fållfamma fron, dem han fäte

ifrån fin yngre broder, fom då villades i Peru : i*

bland hvilka ock några Tobaks-fron funnos, fom
med de andra fåddes i Upfala Academie-Trågård,
dervuxo, blomftradeoch gåfvo mogen frukt.

Våra tilforene bekante Tobaks-forter , åro al-

lenaft två flag, nämligen i . den Occiäentalijke eller

lång-bladige och allmänna Tobaken , fom nu få

flitigt och granlaga fkotes, och 2. den Orientalijkey

jundbladiga och villa Tobaken, fom får fig fjelf,

då han en igång kommer in i Trägården. Bagge
åro ofs nu fa allmänt bekanta, få af böcker fom
egenforfarenhet, at jag ej bchofver uppehållamig
med deras afbildande, utan kan pä fri hand få gö-
ra jåmnforelfe emellan de tvl nya och de två gam-

;|siL Tobaks-arterna.

NICOTUNA pmicuhta^ den^' ena nya arten,

|r for detta endaft afritad och befkrifven af Pater

FEUiLLé, år 17143 uti defs Rcfe-belkrifning 5

fom



Ibm på Franfyfka år utgifven , ofver Lima och
Peru, Figuren år drågelig, dock icke fä tilråc-

kelig at hvar och en kan kanna orten deraf> ty

har jag aktat nödigt at meddela Academicn en full-

komligare. Se Tab. 1.

Denna Tobak har mycken likhet mcddenTur-
kifka: ty bladen åroåfvcnfå runda: blommornc
hafva famma färg och äro åfven få trubbige 5 men
ftjcikc, -blad-fkaft, blom-fkaft och fjcifva blom-
morna åro dubbelt längre och imalare, få at mån-
gen kunnat komma på den tankan, at denna kun-
nat vara en forändring, fororfakad genom rummet,
dereft icke bcfynnerligen frukten haft en hel an-

nan fkapnad och varit fpetfig fom en kägla, Hk-
fom pä den vanliga Amcricanfka Tobaken. Den-
na Tobaken var aldeles icke granlaga , utan häller

til godo at ftä under öppen himmel, der han lätt

växer, blomftrar och bär oändeligcn mänga fron.

Sä mycket jag kan doma af lukt och fmak,kaa
^ag ej annat finna, änat dennaTobaken bhfvermil-

aare och lindrigare, än all annan Tobak, få atom
Tobaks - rökningen nägonfin fkullc komma pä
Fruentimrens läckra fmak , tror jag at denna fhul-

le fa hos dem forfta rummet^ ty tager jag mig den
irihpten, icke allenafl derfore , utan ock for defs

fmala ochfpitfigagcilalt, at kalla denna Jungfru->

Den andra nya |Tobaken, fe Tab. II, är fä ny,

at jag vet ingen Botanift, fom haft honom fig förr

bekant. Denna har någorlunda lik fkjipnad med
den allmänna ^mericanfka, men är dock vida ät-

fkild. BLJDEN äro ej aflänga (lanceolata) fl-

fom pä den Americanfka, utan aidc^s hjårt-iira

C f (cor-
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(cordata), BLOMMORNA våxa icke uti klafai^

utan i racemum fecundum , eller den ena efterden
andra uti en drufva, dä alla blommorne vånda fig

It en fida: C^^LTX eller blom-fodret årvåidelti
fem delar , fom på annor Tobak 5 men den ofrc

fliken år dubbelt ftorre, ån de andre, hvarigenom
.denna Tobak låttaft fkiljes ifrån de andra : CO-
ROLLA eller blom-kronan 5 har val någorlunda
färgen, fom den Americanfka Tobaken, men mer
dunkel och år ej regulier fom pä den Americanfka,
man gapande ätfides fäfom en hjelm: frukten

år Ipetfig. Vidare beCkrifning pä defTe tvånne
Tobaker kan läfas i Speciebus plantarum pag. 180,

fom nu åro undertrycket. Forofrigt år hela denna
orten til ftjelkaroch blad beftrodd med fina hår,fom
utfila cn fiemig våtfka, och hvareft en tager pä
henne, fä klibbarhoniig vid fingrarna. Så mycket
jag kan utråkna .efter Botanifka grunder och af den
likhet naturen brukar i alla andra orter, få dom-
mer jag af lukt, fmak, flemmet och dcn bedrof-

veliga färgen pä blomman, at denna mäfte vara

långt ftarkare ån all annan hit intils bekant Tobak^
ct härligt påfund for Tobaks- Spinnare, hvarige-

nom de varda i ftäqd at behaga åtfkilliga conlti-

tutionerj ty likfom fomlige ej täU annat ån fvaga

Liqueurer, fä röras ock andre icke utan af de ftar-

kaile och ho^ft reétificeradc fpiritus. Denna To-
bak kan altfå kallas Knekte-^Tobak^ få for det, at

hans blomma liknar en hjelm , fom ock emedan
han år ftaidcare til fin kraft och kan tjcna Ukfom
opium hos Turkifka Soldaterne, när de gå i falt.

Denna Tobak fordrar mera omfoi^g^ at hos of§ brin-

fas til mognad 3 ty dä jag är i/fi fädde honom i

Ipfala Academie-trägård, kunde jag med möda



il två eller tre frohii$ mogna, men år ijf^., (cm
var en het fommar, fick jag ftorre myckenhet
deraf,mcd fullmogna frön, dä han ock växte myc-
ket frodigt under öppen luft, at jag icke tviflar, ^

med mindre denna Tobak fkal fom den allmänna

kunna bos ofs fortkomma, hålft om han likaledes

om V år- tiden fås på en varm dref-bånk ochfeder-»

mera utplanteras i god jord.

Nyttan for det allmänna af Tobaken år eljeft

Tlogfamt bekant: en giftig narcotifk och ftinkan-

de ort, tillagad genom half forrutnelfe, månnifko-

pifs, pulpa CaflSae och andra hemligheter, pråflad

och brand, gifver en rok, fom gor en ovan
vimmelkantig i hufvudet, med hufvud-vårkjup-
kaftning och purgation.Den år, fåfom mycket an*

nat, cnKoftelig medicine, då den i rått dofi bni-^

kas^ Hvad Tobaks-rokning eljeft gor, for dem
fom åyo i tara for fmittofamma fjukdomar, i fuk-

tiga Lands*ortcr, i elak luft, i hunger och nod,

år ock allmänt bekant, Huru en giftig, ftinckan-

de och illa fmakande ort eller rok blifvit få allmän
hos alla Nationer, at de fom rått lårt konften,otia

hållre umbåra mat och dricka ån Tobak, derom
vågar jag mig ej mycket utlåta 3 ty modet har

ingen lag,

pen 24 Martii.

BE-
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Rön och Anmärkningar
Om

GIPS.
Af

AXEL FR. CRONSTEDT.

Ibland de åmhen, fom hora til Sten-riket, Hiknas

Gips-arterua i fymierhet uti värt kåra Fäder-
nesland, fom eijeft år af Naturens HERre

fä vålforfedt med de flåfta förändringar af FofTi*

lier. Saknaden hårrorer icke af fullkomlig brift^

utan deraf 5 at for ringa myckenhet hittils är vor-

den uptåkts ty från ftorfta djupet i Hora Koppar-
bårgs-Grufva, uti Skiffer-brotten vid Andrarums
Alun-bruk och trän ct obekant ftålle i negden af

Nykioping, har jag i min lilla Samling Str^l-pips

( Alabaftrit) hviiken, fom kunnigt år, torhaller

lig, utom figuren, lika med den allmänt brukba-
ra Gips-ftenen s men pä intetdera af de nämnda
ftällen fäs fä tilräckcligt deraf , at det allmänna

ånnu har eller torde kunna vånta fårdeles nytta af

fämma fynd.

For hagon tid fedan fick jag hopp, at kunna
hitta pä et ymnogare låge deraf, dä vid examine-

rande af en dropp-ften, eller af Bårgsmän fä kal-

lad Sinter, tagen i Ödes-grufvorna pä Stoll-bår-

get i Norberkes Socken, befunnit blef, at den
var af Gips-art \ och fom den växer af enhvit Gur
eller Bärg-mjolk,fom filar fram uturlofnor, fäfö-

reftåldte jag mig defs urfprung frän nägot Gips-

Imac i negden 3 men v^d qfterfokningen fants icke
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något fådant, utan allcnaft Spatfialligt kalkbarg

och andra arter ^ hvilka fcnarc dock higen ge-

menlkapmed Gips tycktes aga. Dä paminte jag

mig, at Gipfen i elden tnicterad med något phlo-

gilton^gitver lukt af Svafvel-fyra, och i anledning

deraf fattade den tankan , at vatten , fom uplolt

Vitriol af den ymniga här bcfindteliga och af til-

makning brända Zink-malmen (Rodllag ) torde

hafva fört med lig genom remnorna fma delar af

kalk-ftenen, och at utaf den blanningcn Gips- Ila-

laélit upkomme.
Deri blefjag vidare ftyrkt 5 da jag fant, jåmte

Dropp-ftenenjZlnk-Vitriols blommor och fmå dru-
fer, fom äro i vatten half-imålteligcoch hafva ge-
nom Saairation förlorat den Styptifka fmäken.

For merafåkerhetuploftes ra Spat-fjålligkalk-

ftcn eller den malt brukeligc Lim-ften i diluerad

oleo Vitrioli^och ftildes derifrän genom filtrcring

den i våtfkan flytande fiammen, hvilken faturerad

och brand fants förhålla fig aldeles lika med Gips^
i det at han, blandad med vatten, gick i cn malFaj

fom fnart hårdnade och låt fig deraf icke vidare

uplöfa.

Detta kännemärket haller jag för det fåkrafte

af Gips-arter, ledan particlarnas figiir, lofailim-

manfättning och låtta ivplöfning i elden har, jämte
de fura fpiritus, gifvit forlla anledningen : och har

jag dervid altid i akttagit det bekanta hand-gre-
pet , at icke dod-brånna, fom Handtverkare det

kalla > ty dä förloras denypperfta egenfkapen, at

med vatten gä i en härd confiilence.

I affigt at ^öra nägon nytta af detta rön , har

jag förfökt at koka kalkilens-mjöl i hvit Vitriolsr

luti
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lut 5 men jag har dårnied icke kunnat raturcrakal-

ken^ ehuru han. likväl derigenom vunnit få myc-
ket af Gips-egenfkaperne, at han blir fnart mor-*

brand, hårdnar efter hand och tyckes icke blifva

afvatten åter uploft^få vida det icke fker med tiden»

Med lut af de andra tvånne Vitriols-arterne, har

det icke velat lyckas ^ utom det at hvita fårgert

faknas.

Icke eller har jag kunnat uträtta det famm^
med tilfatt fvafvel^ fom blifvit afbrändt^ utan har

kalken fatt ilark lukt af Hcpar Sulphurisoch fallit

i pulveräktigt lynne 5 då den med vatten blifvit

blandad.

Om man foftar forenåmde af Vitrioi-fyraöch

kalk tilrcdde Gips-lika åmne aldrig få ftarkt, utan

någon tilfatSjkan Vitriol-fyran icke derifrån få for*

drifvas, at det ofriga gafer med accidis^ likalom det

ej eller låter fig gora med naturlig Gips ^ dock
har jag inhämtat, at den v:idtber6mde Chymiftcii

Herr i^rofeffor Pott i Berlin^ har med Alkahfka

falter igenom digeftion och uprepad Deftillatiort

kunnat fordrifva fyran ifr.ån den förra > men icke

frän den fenare:hvarfore han icke velat for vifstut*

gifva, at en naturlig Gips vore af lika famman*
lattning* Jag har äter forfokt at uträtta det med
Phlögifton hos en naturlig Gips trän Mont-martre
vid PariS) och derforc i llark eld bränt honom dch
med kol-ftybbe och dels med fot* Det förra for-

ioket gjorde Gipfens färg mork och märktes lukt

af fva^el i början^ och fedan af Hcpare Sulphu-*

ris, hvilken fen^re ännu ilarkare rogdes^ dä efter

Utlakning fked-vatten derpå fio||s
,
hvarafupkoni

en ftark gäsning. Med fotet ater gick Gipfen 1

«u fva:rtal^tig flagg-malTa fota til en del icke var

.

•"
^

. vitri-*
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fitrificeräd och der gälte med accidis. Når jag

tog den Gipfen) fom blifvit brand med kol-flyb-

be och roftade den med ofta tilfatt beck 5 blefdea
fvart och drogs mårkeligen af Magnetenj, likafom^

hvit järnmalm eller fä kallad Stahlllein blå*

ftes den fedan af med reducerande flufs^ fick man
et järnkorn ril ^ proCent.

Når nu ihoplågges defTa omftåndigheter, at

a) Gips roftad med Phlogifto^ gifver marken af
Svafvel-fyraoch enAlkalifk jord.

b) Den år mnnen innefluten uti derb kies i åom
Kopparbårgs -grufva^ emellan Ikiffer-och

Kies-hvarf vid Andrarum famt jåmtc hvita

Vitriöls*blommor uti Wefter-filf'berget;och

c) -At Vitriol-fyran år den enda af de tre fåkak
lade Mineralifka fyror 5 fom gor kalk-

jorden få befltafTad, at hon efter ringa brän-
ning hårdnar med vatten, emedan falt* fyrari

fuUkomligen uplofcr kalken til et falt-lynne

eller fä kallad t Amoniacum fixum, och falt-

peter-fyran år ånnu, få vida kunnigt år^aldrig

funnen i Mineralriket^ få tyckes vara nog liktj

at naturen brukar famma åmnen fom konften
til Gipfens tilredning, faft den förra gor fam-
manfittningen fullkomligare.Dock torde hårt

af anledning kunna tagas til fakens nårmaré
underfokning eller Gips-arters upletandc*

Den 3* MardL

BE.
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BESKRIFNING
öfver framledne Commerce-Ridet och Com^-

menäeuren TOLHEAfS nya på-
fund afKedje-Bomar

Af

GABR. POLHEM.

A t de Vid Waxholms Fåftning for detta bru*
keligc Flott-bomar, hvilka beftätt af långa

Bjelkar^ med margfaldigt jåm-beflag i åii-

, darna forfedde, ån,dock ej länge kunnat ftä vid lag,

utan föm oftall bruftit fonder och fororfakat en ftån-

dig flickning och lagning, år ej at undra , når hår*

vid befinnas tvånne omltändigheter, nämligen i.

don myckna brytning och nötning , fom det ena

järnet gor emot et annat, då Bomen af ftorm

och ilarlv fiogäng år i ftåndig rorelfe och arbete ,

och z. det frätande fiilt-vattnet , fom på kart tid

medelil graf-roft fortårer jårnct.

Til förekommande af flik olågenhet, blef min
Salige Fader for några år fedan anlitad^at gifva nå-

got mindre koftfamt och mera fåkert fått af Bo -

mar vid handen^ fom då fkeddc, ^enom et upgif-

vit ModcUe derpå til KongL JVtaj-.t , hvarcfter

fedan de nu varande Kedje-bomar vid Waxhol-
menblefvo, förung;efär f år fedan, pä Hog Befall-

ning inrättade, af Plerr Öfverfte-Lieutenanten och
Commendanten fm t Riddaren Carl Ehren-
svånD, ofver 4fårfkildta fund,fém tilfammans fko-

la i(Atg6ra f 3'<S alnars bredd*

Och
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Och fom flirfarenhetcn redan pä den karta ti*

den til cn del vift den ftyrka och fordel bemålté

Bomar aga fram for de förra, at ftå vid lag, fami

at inom fig atboja ftorm och vag, tallån de bé-

ftå afbaratrå-virkCjUtan något järn-fmide 5 fåhar

jag nu med defto mera tog trodt mig kunna
liafva den åran, at framgifva, pä hvad lått de äro

fammanfatte, iamt hvad til varaktigheten i tiden

vid flika Bomars anläggning bor i akt tagas.

Tab. III. fig. i . vifar med fyra leder eller Ked-
je-länkar aaaa^ Bumens utfeende, då den lig-^

ger utftråkt 1 en råt linea.

Fig. 1. utmärker med trånne länkar J ^ ^ , at

Bomen kan leda och boja fig (kiftévis bäde hori-

sontalt och vcrticalt tillika , hvilket gor, at all

brytning, fom af ftark fjo-gäng forodakas
, ej

kan fkada Bomen til defs ftyrka : och af Plan-rit-

ningen Fig. 5, fom är updragen efter Scalan(hvil-

ken ftrax tas igen, när en vanlig verk-toll tages
for en aln) kan fes af tvänne hela leder C och
huru famma Bom dä vifar fig, lä väl pä flätan, fom
på kant, med fina prickade ledbultar drag-ki-

lar /^/^ och fåft-pinnar m.

När en fädan kedje-Bom flcal byggas
, tagés

til mellan-och fido-iiyckerna och goda
furu-Bjelkar, fom hälla åtminllone it tum i fyr-
kant, fedan de åro huggne och hoflade i vinkel ^

dä de affkäras tnan rot-ändan til ftumpar ä 4 alnars
längd, fä lagandes, at man ej tager mera ån 3 eller

hogft 4 längder af hvar läng-bjelke, emedan alt

trä- virke blifvef magrare och lål^iré ät (kat-åndan
E> och
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och foljakteligen fnarare tager rotÄtil fig. Sido-^

ftyckerne blifva ock iz tum breJi, men allenaft

8 å p tum tjocka 5 få at en ^ eller 4 tums plankali.;

forft kan fågas trån dc Bjelkar ^ fom hårtil tagas,,;

innan de aflkäras til ftumpar. \

- De runda holen for led-bult?:rne^^, fom kom-
ma cn aln från åndarna aflederna C, och Dy ocl^

hålla i fido-ftyckerna 4famt i biellail-ftyckerno;!

41: tum i Diameter, böra alla baras igenom i rätt;

vinkel och valilåta inuti 5 i fynnerhet på mellan-'

Hyckerne, fom båft kan fke med en dertil inrät-

tad Cirkel-borr (fe fig, 6.) når de forft: med en
vanlig Nafvare af i-^- tums diameter åro rått genom-
borrade men fom det gifves ganfka få Timmer-
mån , de der på fri hand kunna bora et hol i rått

vinkel ^enom en flock af en fots tjocklek eller

mera, fa kan härvid brukas en liten behändig jårn-

Hållning eller Tri-fot (fefig. f) fom ftyrer nafva-

ren 5 at den ej kan gå fnedt. Sedan holen på mel*

lan Ilyckerna på forenåmde fått åro gjorde 5 vri-

das de igenom med et dertil inråttadt fved-jårn,

fom for mera beqvåmlighet kan ^oras iholigt af

lagom tjokt jårn (fefig. 7) hvaruppa de ftrax, me-
dan trädet årvarmt^inutibeftrykas forft med Beck-
olja och fedan val med Tjåra, hvaraf trådet kring

liolen blifver hårdt och faft at nata på.

Led-bultarne, af hvilka en kan fes(fig.4)5

fvarfvas af godt jårn eller blå-ek^vårflåta och jem-
na 5 i fynnerhet til den rörliga delen Ij hvars dia-

meter år 4§ tum, men fido-tapparile Z", AT, 4 tum.
Defle led-bultar komma forft innan de infattas, at

åfven göras heta ofver elden och val inbäddas med
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talg på bemålte rörliga del hvarmedelft de fe-

dan fmorjafig fjelfva, och fåledes gora minfta not*

ning i holen.

Drag-kilarnc fem fåfta bemålte led-bultar

i fido-ftyckerna/,/* göras ock af god Ek til 4 ä f
tum breda i ftor-åndarna, famt tjockleken^ emot *

fido-ftyckets. Sedan nu en liten utftickning år

gjord på led-bukarnas tappar n^n^ (fefig.4) til ^
ungefär af tappens Diameter, fom (Varar mot I^il-

Holeni {ido-uyckernajoch drag-kilarne val åro in-

drifne, bäras tvånne pinn-hol^^/^^af vidpafs i tums
diameter eller litet drygare, genom dem och fido-

ftyckerna tillika, eller et pä hvar fida om dc ftora

tapp-holeng,^, (fig. 3.) hvaruti flås runda Ek-
pinnar , fom i bagge andar forkilas , hvilket har

den nyttan med fig, at fido-ftyckerne då ej kun^

na fprika eller råmna i tu ofver tapp-holen, utan

göra Bomen flift och varaktig. På famma fått

kan ock mellan- ftyckerries åndar r, r, forvaras for

fprickning, medelil tvånne ftadiga faft-pinnar af

Ék J, fom baras i vinkel mot Bult-holcn, och på
bagge fidor i forlånkta hol ftarkt kilas.

Til fpel-rum tages långdeh på led-bultarnas

rörliga del emellan anfatferna /, ( fe fig. 4 ; 4 tum
drygare ån tjockleken af mellan- ftyckerne e^e^ på
det ledningen af Bomen medelft bälning ej måtte

gå trögt eller faftna, fedan den ftåndigt kommer
at ligga i vattnet.

Den 31, Martii,

P ^ FORT'
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FORTS ÄTTNING

Beråttelfe om Skaller-ormen, och \äe lake-

medel, fom i Norra jimerika brukas

emoti^defsjijng. i^)

Skaller-ormen år tåmmeligén fnåll at fimmg
ofver fjoar och åar, och :kommer der nå-

flan fortare 5 ån pä landet. Når han lig-

ger på vattnet 5 år han likfom upbiåft , få at

mänga tro , at han blåft fig iip til at vara delto

lättare. Han flyter aldeles på vattnet fom en blä-

fa. Det år ej eller rädeligt , at gripa Skaller-

ormen an vid det han fimmer, emedan hanfnart

]can käfta fig in i bären
, hvarpå jag hörde många

|f>rof förtäljas af trovärdigt folk.

Han har en elak och mycket vedervärdig lukt,

i fynnerhet när han ligg;er och folar fig, eller år

mycket arg, fä at en ofta af bara lukten kan kän-

na och veta , at en Skaller-orm icke är långt bärta,

feft man hvarken horer eller fer honom. Atikilligc

fade, at ftanken ftundom är få forgiftig, at ea
månnifka näftan mä do deraf. Häftar och bofkap

ormar år, och fräfa gemenligen, då de komma
något når der han ligger, famt lopa i haft cn ftor

krolc^ men då vädret blåfer från häften eller krea-

turet dit ormen ligger , märker kreaturet det ej

,

fom jag fjelf forfokt, då häften jag ridit på, gått

(*) Se början håraf i K. Vet, ÄcatJ, Handl. for Månaderna 0(ä.

Nov, Dec, 1752. pag. 308-
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fa når ormen, at deh latteligen kunnat hugga mig
i foten, eller häften badc i nolen och benet.

Denne ormen har något befynnerligt deruti^at

hän merendels cj gor nägon mannifka flcada, fä framt

han icke blifver tvungen ^t itorfvara (ig. Såle--

des hafv^a n^ange berättat mig , at de i fkogen ra-

kat at ftiga med bara foten på honom 5 dä
han legat i ring, ochlligit helt fakta ifrän honom,,

utan at veta hvad det var de ftätt pä, innan han»

fkallrat efter dem. Andre hafva ftätt med bara

foten tått vid hans hufvud, dä han legat i ring.

En gq.mmal Svånlk gubbe tog torra lof at bara til

elden, i hvilka lag en Skaller-^orm i ring, fomfäg
helt ftint pä gubben, hvilkeq icke märkte det, in-,

11^ han burit ormen med loivetnägra fteg5fom dä
fkallrade, hvarafGubben blef glad at han figl^ käfta

fin börda från lig : efter gubbens mening hade or-

men kunnat hugga honom midt i anfigtet. i\ndrc
hafva under det de gått i Itogcn, trampat pä den-
na orm, ment det varit en fogeli buOken, lutat

lig ned, at fe hvad det varit, och årnat fakta taga

fogeln, då de tått fe ormen tätt fram for fit an-
figtc, ej en half aln frän deras ögon , fiendes ftint

pä dem 5 liggande i en riqg, eller i det tilftänd han
är då han hugger, och ändock ej rort d^m. ^^^^
vet, at han kräkt ofver magen pä dem fom fufvit,

utan at Ikada deni. Men dci^na hans mildhet är

ej altid at lita på j ty det åro andra tilfällen, dä
han tål ingen ting förrän han biter til exempel, när
han nyfs ätit Ickornar eller något annat djur, ochlr
mätt, kan en merendels tryggt gå honom tätt

förbi, ja fatta foten för hans näfa, endaft en ej

ftotcr til honom, och han (kal dock ej hugga >

jy 5 men
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men dä han år mycket hungrig, och ej nyligen
fatt mat, år han ganfka arg och farlig. Öm någon
dä kommer aldrig fä litet når honom, ir haa ftrax

fårdig at gora flvada, Ej eller år han ftort båttre

i rågnaktigt våder. Villarae fåja, at han fål-

lan piter i JuUi månad-

Når han {kal hugga någon, drar han fig förut

altid i ring. Når han år utftråkt och ej ligger i

ring, kan han ingQn fkäda gora eller hugga: en
kände då, fä långe han fä ligger, fåkert fätta fo-

ten bredevid hufvudet på honom , och han fkulle

åndä ej gora fkada ^ men fä år dock icke rådligt

vara for di'iftig , faft han ligger utftråkt til hela ifin

fengd ^ ty få ovig han år at krypa, få behändig år

han, at käfta fig i ring, och fedan håfVa fig ut at

hugga.

Af alla ormar i Norra America kan han vid

huggningen käfta fig långft ut 5 dock ej längre, ån
nägot ofver kålften af fin kropps långd: vid de%

han käftar fig ut at hugga, ftoder han fig päbak-t

delen af kroppen.

Vid hupgningenår han gemenligen få flu^, at

haiii altid foker, at hugget må drabba pä månni*
fkan, fåat om man går med en ftake i handen och
känner for fig, lemnarhan ftaken , och mättar altid

efter foten eller benet. Han käftar fig ej gåmaut
at hugga, om han ej tror fig kunna racka til det

han mättar efter.

Jag har förut nåmnt, at ibland dor den, nåftan på
minuten, fom blifvit huggen af denna orm^ ibland
Icfver den längre tid derefter 3 ibland kommer den

fig fore, dä tjenlige läkedomar i tid blifvit bruka-

de



d&. De Symptomata^ fom den undergår, hviliccn

blifver af denna ormen biten, åro andra redan,

.

utförde : til exempel, når en månnifka blifvit hug-

gen af en Skaller-orm, kännes hugget gemenligen

1 början ej hårdare , ån fom man llott foten mot
en Torn-tagg. Jag vet dem, fom blifvit bitne af

denna orm, och i begynnelfcn icke annat vetat,

ån at de ftott fig mot någon tagg, til dcfs ang-

flan och mattheten , ftmt kroppens fvållning up-^

penbarat, på hvem de ftott fig. Ser man efter

flället, der hugget Ikedt, få fynes endaft tvånne

hol,fom hade man der blifvit ftucken med. en nåU
Strax derpå bFffver man ångflig och matt , famt

har fvärighet at andas. Det huggna flållet börjar

ftarkt fvålla: m,an får en outfåjeiig torft, och en
obefkrifvclig värk begynner rundt omkring hjar*

tat. Vid fadan torft är det mäft en fäker och ha-s

ftig dod, om den fjuka får dricka. Tungan bör-

jar fvålla, och blir åndteligen lä tjock, at hon tåp-?

per ipcn hela munnen, och fvartnar. När fålkér,

har förgiftet redan gått mycket långt j likväl ges c-

xcmpel , at en fådan blifvit botad. Kroppen blif-

v^er helt fpråcklig, och inbillar folket fig, at den
fjuka får då famma färg föm ormen har. Ändteli*

jitw^ om ej hjelp kommer emellan , mifter den
Tjuke näftan all känfla, och dor.

Det Iker ofta, at en fom blifvit biten afdenn?.

orm, men dock genom tjenliga läkemedel ungätt
lifsfo^an, mifter fedan fin lifliga färg, blir ^ul-
iktig,och får et fpräklogt ochobehageligt an%te
for hela fin lifstid. Sä l^arka åro qvarkmningat-
la af giftet,

Andra



Andre fom blifvit bitne, men varit få lycklige^

de blifvit botade, hatva dock hela fin lifstid,

chm-u de eljeft tyckt fig vara aldeles friike, haf^

årligen vid och litet for den tiden pä aret, fom dc
blifvit bitne , en fynnerhg värk i kroppen, jäm«
te nägot fvållande , det de mall lliUa med decoélaj

jlriflolochia f fom nedanfore kommer at nämnas^

En Svenfk i Pennfylvanien , vid namn Cari.
JLäcK, (fon-fon til den LäcKENius, fom omtalas
uti Campanii Bejkrifning ofver Nya Sveriget^ och var

denfirtaPräft, fom blef dit flcickad frän Sveri-l

ge, den tid landet hörde Sverige til) berättade

flera refor for mig, at han en gäng i fin ung«
dom Varit pä jagt, och vid det han (kulle ftigaof-

ver et nedfallit trä, läg en Skaller-orm pä an-

dra fidan under trädet, fom kaftade fig up mot
honom y mannen fprang dä med forfkråckelfe un^
dan ormen tilbaka, men vardt fä rådd af den nod
han var uti, at han ftrax blef Ijuk^ och ej mågta.-!'

de ga hem utan hjelp. Hela 14 dagar derefter^

var han fjnlclig pä det fåttet, at han den timan ps

dagen, fom han blef (krämd, mäfte til fångs, och
hade dä en fafelig värk i ryg^ och hufvud, faftåii

han mädde väl hela dagen bade for och efter den

timan. Han förfåkrade helt visft , at ormen cj

fick hugga honom.
j

Samma egenfkaphar detta forgiftet päofkåligi

kreatur, fom blifvit ormftungne, och fedan bota^

de, at de gemenligen hvart är hafva kånninga^
deraf. En trovärdig man i Nya Jerfey beråttadd

mig, athans himd blef biten af en Skaller-orm

Mannen gjorde dä en DecoB af forenämde /iriftoil

lochi^e rot, gaf ät Imndcn, fom begärligt dracl
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deraf5 och blef hdad : men följande aret, vid den

tiden han blifvit huggen, blef han äter fjuk,

dä hans husbonde äter igen märte gifva honom en

fådan deco^t. En ti^ derefter biqf iamma hun4
änyo biten, och likaledes v^tå('xm\y\^d€co£l ctmradi

men nåfta aret derpä, vid den tiden han bUfvit bi^

ten, aftadlcpmnvo qvarlemningarna af forgiftet fl

mycket, at hunden blef bäde fjuk, yr och tokigji

%l han mäfte {kjutas ihjäl.

Det bcrättes,3t om flere perfoner rida i r^d p5
cn väg , och denna orm dä ligger tätt vid vågen

år han gcmenligen ftilla, fä länge de rida fram,til

defs den fifta häften kommer, fom han dä förft

huggerXikalcdes om flerc gä pä cnfnial väg, kun*
na alla de, fom gå förut , ofta ftiga midt ofverho-.

nom, och han ror fig eji men den flita hugger han
efter,

Det foregifves, at om man låter en Skaller-»

orm bita i en tårik Hickery käpp , fä far man fe huru
forgiftet helt häftigt kommer fom en gron faft up
for käppen i vändes käppen om, ftannar det oclv

rinner ej nedåt.

Jagh^r nu berättadt, hvad verkan detta for^

gift har pä männifkor. Kreatur, fåfomkor, hå-«

Itar&c, hvilka blifva bitne af honom, do ofta pa
Jftället, der ormen fatt hugga dem. Hundar ft|

dock ibland längre emot, ocli blifva ofta bättre

^

man harfett de hundar, foni f gånger i deras lifs-

tid blifvit bitne, och ändå gått alla gånger väl
igenom, faft de varit obefkrifveligen fjuke och
grufveligcn fvällda j men fä har man ock exempel
å hundar, fom näftan i famma minut, fom de
lifvit huggnc , iallit döde neder-
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Stoflor åro ej altid i ftand, at afboja faran 5 ty

fem ormen har ganfka fkarpa och länga tåiider , fä

frer ibland 5 at han hugger genom Itofvehi, och
om ftofvehidå fittef tått til foten eller benet, fä
år en olycklig. Båttre och fäkrare hålles det
vara 5 at hafva ftora vida båtsmans-byxor , fom
racka ned til fkon^ ty oiri han hugger i dem, vika

de undan , eller Ikrynkla fig for honom , och gora
hugget kraftloft^ men ånnu fåkrai^e år den, Tom
tillika har iloflor,

Jag har på mänga ftållenL i America hort beråt-

telfen om lingellka landtmannen, fomblef huggen
af €0 Skaller-orm, hvars ftyng likväl ingen fkada

.
gjorde 5 efter mannen hade ftoflor pä^fig. En tid

derefter;, når han äter ville bruka fina Itoflor, och
til at fmorja ftryker dem med handen up och ned^

I<:ånnerhan i det famma, at det fkar i handen fåfom
nied en knit ,

hvarpä folgde den håftigaftc fveda,

jåmte handens fvållning : dä det nu fågs eft:er3fans,

^tvid det Skaller-ornien huggit i ftöfMeln, hade
han ej i haft fatt tanden utur det tjocka lädret,och

da mannen nu kom at ilryka ned efter ftofveln,

rande han tanden in uti handen. Som han icke i

;häft kunde fä bot, fvållde h^^uden få ftarkt, at för-

giftet ej mer kunde hålla der quar , utan gick up
genom armen til hjärtat , dä mannen mälle fåtta

lifvet til. Andre berätta, at tanden fom blef in*

trykt uti handen, vid det mannen ftrok in iftretpå

rtofveln, rörde fjeliva benet. Eljeft hälla alle for

mycket -farligt , at bruka fädana ftofior , fom
en Skaller-orm huggit uti^ emedan hans tand

gemenligen idervid blifvit avbruten, och fit^

ter qvar i llofveln. Jag har har i Sverige gjoin:

for-



forfok , at hugga en katta med de tånder, fom jag

i America flvurit uc af Skallcr-ormcns miin, och,

fort med mig hit hem; meu katten hade ingen o-'

lågenhet deraf. ViUavne i America bruka Skaller-.

ormnens tänder i ftållc för L-»»*:e/, at l|ta ädermedi

men få mlrkes, at de gemenligcn förut två den»

väl rena från alt förgift , fom kunnat håftaidem»

D:r Coi.OEN, en lård man och ftor naturkun-.

nig i Nya York i America, berättade for mig,

athanfjelf fett exempel, at ål denne ormen hug-

git 1 ftéfveln på folk , och tanden ej väl gått ige--

nom, har håndt, at dä man 4 dagar derefter dra^

git famma llofvel på fig, ha,v litet af tanden riipat

ibenetjhvarafupkommit fådan vårk,at man nödgat?

bruka dc ftarkalle motgift (aniidota) innan mm
fluppit.

. Skaller-ormens mat år allehanda dags fmårrc

Foglar, Grodor, Ickornar, dc fmå Harar, fom fin-

nas i Norra America, och åro fom midt emellan

Hare ocji Canin j ja man har ock funnit iSlinckar

af det ftorfta flaget uti defs mage. Mincf:, året

djur, fom uppehåller fig, fåfom Uttern, i vatten : år

til fkapnad , .ftorlek och färg tåmmeligen lik en

Mård. Når denne ormen får något Ijtort djur,

fåfom enlckorn, cnHare Scc. finkar han dcnhalf

uti fig, ligger få med den uti munnen, til defs det

blifver fortårdt , fom år i honom, då han fvålger in

det andra. Så långe han kan hafva något til mat,

ligger han merendels fl:illa på ct fi;ålle.

Denne ormen tillågges den fynnerliga egen*'

fkap, at kunna forkjufa toglar och andra fmldjur,

dem han vii hafva til raf, och fages han gora det
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pa följande fitt : Ormen ligger nei} parnarkeniuiT

aer något tråd , deri en fogel eller Ickorn litter.

Sä fnart ormen fäfter fina ögon pä djuret, faft det

ock fittef hogft up i trädet , år det ej mera i Händ
at flyga eller hoppa bart, utan det börjar dä fä et

färdeles omkeligt läte, fom gor, at eho fom gär
förbi, kan af lätet piärka, at fogeln eller Iclcom
häller päat f^rkjufas af ormen. Fogeln eller Ickorn
hoppar dä et ilycke up for trädet, fa äter ned i

å nyo up, derefter längre ned. Hvarvid märkes, at|

den hvar gäng kommer närmare och nänpare ned
for trädet, oeh den lenare gängen han löper upfore
trädet, hinner han ej fä långt up , innan han vän-
der tilbaka, fom den förra. Ormen ligger under
alt detta vid roten af trädet, och häller ögonen o-

rorligen fiffla pä djuret, utan af det minfta vända

dem pä något annat ^ ja han har ögonen dä fä ftarkt

fälla pä djuret, at en männifka, fom fer honom,
l^an tämmeligen buUra, utan at han horer det.Uti
fädant häppandeupochned, fom ofvanfore onitalfc

är, fkrider djuret alt längre och längre ned, til

defs det kommer til ormen, fom dä fäjes ligga med
vidopen mun, hvarpä djuret med ängfligt läte fprin-

ger honom i halfen och upflukes, om det icke år

ior llorti men em det är fa llort, at han ej ftrax

kan fvälja det ned , flickar han det nägra gänger
5fver med mun eller tiuigan, at gora det halt,och

fä nedfvåljer det.

Härtil låggas följande oniftändigheter : omnä-

fon männifl^a fär fe, när ormen häller päat for-

jufa nägot djur, och dä blir bragt til medlidan-

de ofver djuret, fanu antingen flar ilijäl ormen un-

der det han häller pä forkjufa, eller omakar honom,
Ht han tnälle taga ögonen ifrån djuret, ochfe om-

krmg

.
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kring fig, få flvcr ofelbart , at fogeln flyger pl

agnablccket bart. Om det är en Ickorn, fä hop-

par han fin väg i det nimma^fom ormen vänder ögo-

nen ifrän honom , och det med eil fädan häftighet,

likafom haltade han midan fjelfva döden.

Det tillåggeSj at ehuru ormen ej altid ligger

tätt vid roten pä trädet, utan ibland par flimnat

der fran, diuret dock juft dä fkal ipringa til den
lida afträdet, der ormen ligger, och ej lopatiinä-

gon annan kant.

Detta är hvad allmänt berättas af dem, fombd^

i Norra Ameiica, bäde gemena och fornäma,bädé

olärda och lärda., Sjelf harjag aldrig fett det, och
har åfven fvårt for at fätra tro dertil. Bland de
mänga hundrade, fom fortält mig detta, åro ej

ofver lo eller 12,, fom forfåkrat, at de fett det

med egna ögon. Ibland dem voro dock fomlige

fä trovärdige män,. och deras berättelfer ftämde

fil de Häfta omftändigheter fä väl ofverens , at det

betog mig näftan alt tvifvelsmål om fanfårdighe-

ten hära£

Jag fokte utreda denna forkjufningen på det

fatt, at fom jag uti America fågifkogen, huru
foglar i myckenhet lupo ned på mvirken alleftäds

at föka fin focia, och voro fa litet rädde, at en
männi{ka kunde komma dem mycket när^ på famma
fatt kunna de komma for nära til denna orm , fom
ligger ftilla, och då lätteligen får hugga dem. Fo-
geln förmår ej längre än til näfta träd, forr ån han
nogdas hvila och omfider faller ned , då ormen i-

medlertid makar fig efter rofvet. TiKdenna ut-
tolkningen har jag i fynnerhet fått anledning afen
huftrui America, fom berättade mig, det hon en

I
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gång fatt fe en af de Americanfta Hararna kom-
hiit löpande helt fört,tvårt ofver vågen , menet li-

tet Itycke dcrifrän ftannat och fallit omkull^ fa-

iom han varit yr i hufvudet* I det fammä hafver

honblifvit varfeenSkaller-ormjfom folgde tått ef-

ter Haren, men huru det fedan gick
,
gafhonfig

cj tid at efterfc.

Man fer, at når Katten gar u t på jagt efter fma-

fbgeljfa flyga foglarne omkring honom pä långt håll

med et visll läte. Har fogeln fnho der i negden^
fä gorhan defto ftorreljud, och flyger fä mycket
hårmare. Katten går fin gilla gång, fåfom det
honom intet rörde: fogeln blifver dello driftigare,

börjar på flyga honom alt närmare och närmare,
til defs fogeln pä ilutet konvmer i hans häll eller

ock flyger til, at hugga honom i i7ggen^ dä fer

han fit ram , och griper honom. Somlige fma
foglar uti America, fom åro ej rådde, eller fom
hafva fit bo i negden vid någofi våg, gora ofta det

lamma åt folk, och flyga.näftan midtifynen pade
förbigående. Säfom Sparfvar förfölja Höken, få

Ikrika fmå foglar på deras fiende , och om fienden

ar ftilla, fa blifva de defto djerfvirej det famma, tor

hånda, ucer med Skaller-ormens forkjufning. Eller

månde komma honom for når af forundran? ty

hans ögon glänfii och brinna fåfom eld, då han år

arg, och då han lags fork jufa. EUer^ emedan han
luktar ^Anfka illa, fom forr år omtalt , mån, i fall

han forkjufar djur, det flcer genom elak och gif-

tig ftank fom går ifrån honom, at djuren blifvit

betagne och yre ? Eller mån hvardera af foregåen-

de^Äagevis upfatte orfaker bidraga något hårtil?

Af
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- • Ai alla ormat gar SkÄller-ormen nåftan lång-

fammaft, och fordenftul år det fvåit at le, huru

han kan fä lin mat, af fä qvicka djur fom foglar

och Ickornar åro, om ej natureiis HERre gifvit

honom nägon befynnerlig egenlkap eller konft at

läcka til fig rofvet. Orn man dä vil kalla den egen-

ikapen forkjufning, fä torde man finna, at.natureii

lårt flera djur lamma eller dylik kohll^

' De åro 5fveralt i America afden tankan, at orq.

en månniflca gifver Tig til at långe fe pä Skaller-

ormen, dä prmeii fer pä henne tilbaka^ fä ftal den
likaledes blifva forkju^id, och gä til ormen, at

blitva biten, hvilket år orlaken, at fä fnart de
blifva varfe en Skalicr-orm, få fe de honom ej lånr

-ge an, utan häfta fig at dodan. Denna egenfkap

har jag likväl ej funnit hos honom, faft jag med flit

långe och vål fett pä honom, och han pä mig, fe-

dan han förut pä alt fått blifvit retad. Mänga an-

dre, fom med flit forfokt det famma, hafv.i ej el-

ler funnit ftorre kraft hos honom. Dock berätta-

de mig en hederlig man, at han hort fln fader of*

ta förtälja, det han en gäng i fkogen kom ofveren
Skallev-örra, fom hoh pä atförkjufaen fögel, och
når han ville laga fig närmare, at nogare taga det-

ta i ognafigte, kom han at trampa pä en läng qvift,

fom med andra andan rörde vid ormen, hvilken
deraf vånde lina ögon ifrån fogeln, och kaftade

dem med en ladan-bitterhet och eld pä denna man-
nen, at han pä ftunden började darra fåfom et Afp-
lof, och var gladat han kunde lanfa lig och ftynda
ligbärt.Han tyckte, at ormens ögon brunnit fåfom
eld, och trodde visft, at om han ej fä häftigt kom-
mit bart, hade ormen förkjuft honom.

Jag
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Jfag har trågat Hr* Bartram och Dr. Col*
tvä vittre och i Naturkunnigheten forfarne

inan , af hvilka den ene år fodd och lefvat hela fin

lifstid i America, den andre villats der beftåndigt

30 är. Jag har ock underrättat mig af mänga an-

dra^ huru Skaller-ormen bår fig ät, når han
blir lefvande fången oCh flitti nägon ftor bur,
kiftä^ hus eller annat tjenligt ftålle, der han kan
vara los 5 och om han dä forkjufer de djur man
flåpper in til honom , men fått enhälligt fvar, at

få fnart ormen märker fig vara fangen, kan han
aldrig mera formäs at äta något, utan forfmär all

mat, och fvälter fig til döds ^ dock kan hanfålun-

da lefva utan mat et hälft års tid. Om man under
denna tiden fläpper aldrig fä mänga fädana djur

til honom, lonl han annars plägar äta , fä njuter

han dock ingen af dem fig til fodo^ men det kan
han väl gora, at han dödar dem med fit bett,eftcr

han är i litrfangelfe mycket argare ån eljell. Der-
emothar jag läll dem, fom beropat fig pä egen for-

farenhet , at de flåppt fädana fmå djur in til en

fångad Skaller-orm, dä han forkjufat dem fä, at

de lupit honom i gapet och blifvit upåtnc. Jag
har fjelf ej haft tilfälleat gora detta forfoket.

Somlige berätta, at denne orm ej fkal förgif-

ta det han fjelf vil äta, emedan han, fbm de tro,

fkuUe do deraf. Jag lemnar det der hän , men det

vet jag, at hundar utan Ikada ätit djur, iom af

ormen blifvit dödade.

Ehuru Villarne tro fig vara mäfl:are, at bota

Skaller-ormens ftyng när de i tid få bruka deras

läkemedel, fä äro dock vifla tilläilen, dä de med
all fin konll ei kunna befria den ifrån dodcn, fom

af
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af denna orm blitvit biten. Det åro ifynnerhet

z:ne håndelfer, når denna ormens ftyng hålles o-

botcligt.

Forft öm SkalleT-ormen biifvit mycket retad^

at han år ganlka arg , och då kommer at hugga
med lina l^ga tånder ftarkt och djupt, få at han

genom-fkår någon af de ftorre 'blod-ådror , fom

gå til hjärtat, eller hafvagemenfkap med flera de-

far af kroppen > då kan mera ingen bot gifvas mot
det famma^ utan en månnifka mälte ofelbart påcn
ganfka kårt tid 5 och ibland inom en minut, fatta

lifvet tiL Villarne fjelfve, då de detta mårka,
bjuda ibland icke til /at betjena fig af några läke-

medel y emedan de veta, det år fåfängt ^ och den
fjuka foker endaft at bruka fådana, fom (kola gora

döden lättare. At vid fådant tilfålle intet fäkert

medel ännu är afVillarna påfunnit , kan med flera

händelfer intygas. Jag vil anföra et : Hr. E^ans,
fom gjort den vackra Landt-Chartan ofvcr Penn-
fylvanien, och Hr. Bartram berättade mig^at
då de folgde med en Arabasfade, fom afRegerin-
gen i Pennfylvanien blcf fånd til åclroquoir^ fom
kallas OfiQndago Fillar^ och de kommo fram til

befagde ort Onondago^ hände fig, at vid det de
viftades der 5 kom en Ville fram, och berömde fig

deraf, at han (kadloft kunde låta en Skaller-orm

hugga fig. At då vifa fm konft, lät han flifttaga

cn Skaller-orm : han låt honom i allas närvaro hug-

fa
fig i handen. Hah brukade ftraxt fina hemliga lå-

edQmar,få at forgiftet hade ingen verkan. På det-

ta fått lät han ormen hugga fig z a
5 gångor , utan

at han hade deraf ringafte fara. Ändteligen tog han
ormen uti ftjei tcn, hvilket år det, hvaraf han mer
ån af annat blifyer retad ; då denne ormen kafta-

H- E de
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de it^ om, och högg mannen i artncn. Karlen fök*

te då val med fina formentaYäkra orter och utro-
pade motgift 5 at äfven bota detta bett^ men det
halp icke , utan ban måfle med all fin konft och
vishet inom nägra få minuter fatta lifvet til. Sä-

kerligen var forenåmde Ville ofvertygÄd , at han
ivrigare af fådana orter och läkemedel, fom ofel-

bart kunde förhindra verkan af forgiftet , hyilket

Skaller-ormen vid bitandet gutit i defs ådror. Man
vet ej fåkert, hvad medel fom denne brukat 3 mei^

det år anledning at tro , at det varit Sene^a Rart-

k-Smke-Rot tllcr Pylygala^ efter denne Villenvar
juft hemma från Seuegas land 5 der denne orten i

yimnoghet våxer.

Den andra håudelfcn, då defs bett hålles for or

boteligt, år, dä en hafvande qvinna blifver biten.

Derfore når Villarne fjelfve fe någon af deras haf-

vande qvinnor blifva ftucken af en Skaller-orm,

bjuda de ej en gång til, at bruka några läkemedel.

Ehuru modig och farlig denna orm år , fa at

han aldrig viker utur vågen for någon månnifka,

famt at både månniflcor och ofkålige kreatur fafa

för honom, få har han dock uti Svinen fina ofver-

mån. Så fnart han blifver varfe något Svin, faller

han alt fit mod, och begifver figftrax påflygten,

likafom hanvisfte, at Svinet vore hans undcrkuf-
vare. Svinen åro ock mycket fiiåle efter Skaller-

ormen, kanna honom på lukten långt ifrån, rän-

na efter honom, och få inart de fafigte pä honom,
fatta de borften i vädret, maka fig alt närmare och-

närmare til, och åndteligenrufa til och hugga ho-
nom. Når de få honom i munnen, fkaka de ho-

nom
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nom ftarkt^och åtii honom up, utan at ragi nagoa

flvada deraf ^ dock lemna de altid hufvudec orordt

De åta denna ormen gårna^menom andra ormariA-

jnerica fåjas de ej bry fig ftort. När någon i Ndrra
America går at uptaga et Nybygge, der mycket
Skaller-ormar åro i någden,^ forfer han fig ftrax

med en hop Svin, di han årfåker, at de inom
kart tid fkola befria honom ifrån denna ohyra. Det
fker vålunderftundom, at ormen hugger Svinen,

innan han gifver tapt , men de taga gemcnligen

ingen {kada deraf*

SluM afdenna berétteljeJkal kpmfna utinäjla ^artaL

Bejkrifning om några jord-båfnlngar
^ fom

tiUragtt Jig i Våfter-RorrLand ,

år i75'x*

Af
NILS GISLER,

At flitiga och upmarkramma beflvrifiiingirof •

ver naturens många och underbara verknin-
gar aldramåft bidraga til närmare kunfkap

och begrep om deras råtta och fanfkyldiga or-

faker och beikaffenhet , år en i vår tid fa noga
kåndfanning , at den foga behoiver vidare bevis ^

emedan dageliga prof vitna om den tilvåxt, fom
.de naturkunnigas tåflan och drift tiifkyndat vc-
tenfkaperna. Icke defto mindre ni|fte vi ånnu^
få fnart i de ftorfta och forfårligafte fom^ide min-
fta naturens rorelfer , vidkännas mycken brift o.cji

okunnighet.

Hvad



Hvad kan kånbarare lora och tillika forfkråcka

våra finnen, ån jord-båfningar? Huru ofta märkas
ock icke deffe ftora naturens under ? men huru litet

forftä vi likvål af deras råtta orfaker, verkningar
öch påfolgder ? Nåftan inga är gå torbi^ at icke

flerc pä åtfkilliga ftållen i verlden, Itarkare och 1va»

gare , tonas. Men långt mindre lagarjån deras an-

taljåro ofs ånnu kunnige.

I Ångermåtiland hafva i iiftledne vinter
^ fyra

jord-båfningar fig tildragit. Dch forfla i Nåtra
Soken, d. 21 Növ. hvarömjagej fått annan under-
råttelfe, ån at den förhållit hg nåftan lika, med
de% fom folgdc 8 dagar derefter, och nu {kal om-
talas. ^Dcn lö November kl. 7 om aftonen tiidrog

lig den andiu, föiii varade med llarkt buller odh
jorden^fkakilingeil minut: himtiielcn uplyftesdcr-

under likafom med ljungartde fken , hvilken an-»

nars var litet mulen med hel fakta NW. vihd^och
litet fno nedflifäde^ då och en nlatt och bred Norr-
fkcns rand fyntes genom molnen, under Urfa ma-
jor. Detta jord-lKalf år toilt i Nåtra Soken, forft

med dån, hvarpä folgt fkakning. f mil låiigre norr,

i Grundfunda Soken , blefman om aftonen emellän

kl. (5 och 7 varfe et mörkt moln från SO,hvarifräa

lika fomljtingandd utfändesj kl. 7 marktes håftigt

dån och jordens darrriing , foril påftöd en- minut

,

hvaraf folket nog blef forfkråkt. Himmelen var

åfven der medforr nåmde omftåildigheter likabe^

flvafFad.

Den tredje timade den 5 fiftledne December
från kl. 4 til f om morgonen, likaledes med ftarkt

buller, hvarefterbrakning^och fkakningarformårk-

tesihufen. Jorden darrade och {ialf, himmelen
opna-

i

v
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opnadcs med matt fken och ljus , utur hvilket eld-

kulor fymes utftota, och hade detta ljus, fom va-

rade lika länge med (kakpingen, fm ftälhiing ef-

^er famm^ bahn, nåmligen ifrån NO i SW , fom
jordbåffiingen hade, hvilken i Gu^irnundrå Spl<;ei%

mil i norden frän Hernofand^redan om ahonen fSr*

ytycmcllan kl. g ochpjUtfandt, fäfom forebod^tvånT.

ne ilarka fiiiällar likafom canon-fkott. Midt i

natten hördes i hiftcn likaiom et ftarkt åfte-brak,,

flunt ^erefter nägon ftark (inåll i ^kyn, dä och idäj

under varande klar och Iw^n hirnriiél, jåmte ljun?

fpde eldilcen ibm tidaft, alt in til morgonen^hvil-

et alt varit llarkaft längft np ät (kögs-bygdei^

ochhogfta bärg-landet i SW. Dcrpå foigde fjelf-

va jord-bäfningen kl. 4^ om n^crgopenj låfoni i.Ct

dan fagt år.

1 Nordingrå^ 5- x^Xx] iNO \\\ Q. frän Her^Sfand,
h.ade fim;Tia jordbåfning l?6rts om morganeii kl. 4
famt i Ullångers Solden, ep niil längre norr , me4
iVarkt pch tämmeliga kraftig^ fliflän dumt dän/oit^

^ick ifrän NO i S och påftod nägm minuter.

Ndtra Soken5 4 niillåpgre norr frän Nordingrä,
kl. vidpafs f om morgonen hördes fåforn man kort

med vagnar, eller (akta tordon, forp i forftone var

nägot häftigare och började med en toåll. Öfyer
liimmelen fynte§ et matt ljus utbredt, El,d-kuloy

ftottc ftundom fram i luften.

Vid fammaltid opi paorgonen har famma jord-

bäfning hovts i Sjdlevcsd Boken, i| mil längre i norr.

Likaledes en mil derifrän , i Arnäs Soken, famt i

Grundfunda Zy mil mera i nqrr. Äfvenlcdes xNord^
m^li^gs Soke» 3i mil längre i norr fr^^ filinåmde;

: .
E 3

'
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få at jord-{kalfvet ftråkt fig i långdeix, nåftanpa en
och fammatki^ til ii ä 1 3 mil utefter fjokanten.

XJp åt land-fidan har den gått från Nätra til Si-

åen-fjöi^ mil, och derifrån til ylnundfjo 2 mil^ i

hviika Soknar danct hörts 5 fåfom om man kort
med vagnar pä en ilen-gata, fonftren fkallradeoch

dorarna rördes , och märkte de, ibm famma tid

ftodo up, kl. 4i om morgonen, och fago efter

detta buller, atet matt {k en, fåfom et MånikenUp-
lyfte de tunna dimbe^molnen, hvilket fken var

jåmt utbredt efter fi^mma ftållning, fom jordbåf--

ningen, hvilken der varade en god åttonde-dels

tima. I Sidenfjovzx dcrunder alt klart, lungt och
ftrång k61d> KL p börjande ftorm och yr-fno,
fotn varade några dagar.

I Grundfunda Soken berättade enrefande, at

bullret der hördes lika fom up i luften,

I Ttterlänäs Soken, på SW fidan af Ångerman-
ålfven, hördes emellan 4 och f om morgonen nåm-
de jordbåfning, fåfom et dån och gny, fom gick i-

frän NO i SW , |ikt et häftigt vader eller ftarkt

elds-flammande, hvarunder luften uplyftes, få-

fom af et Mån-lken, och kändes ing^i"^ rorelie eller

flcakning men varade annars en god ~ timma. Om
aftonen förut hade der ftarka I^Qr^-^fl^P^^^ brunnit

och efter midnatten updrogs en kall, tjock och
vät dimba ofvcr alt, hyilken anfenligen packade
fig til jorden,

I "Timrä Soken och Medelpad berattar Herr

Håradshofdingen Ch^h M. Björn ^^r, at i ä 5

nätter for näftledne Thoma^-niäiro, midtinatte^i

varit et jord-flkalf, fåföpi et fakta tordon, fom pä«

flått vid paf3 ^ timma ^ hyaryid dat tycktes , fom
dånet
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dånet folgt kullen af den derftådes varande långa

och höga bärg-äfen, ifrånW i Oller.

Den zp fiftledne Pcceniber emellan kl. iz och

I om natten, hördes i Häsfjå Soken 3 miliSW
£rån Hernofand ,

iarr(t nedre delen åt hafvet^ i i mil

derifrån i Ofter vid Avike-bruk^ buller med ftak-

ning,

Hår i Hernofand hörde jag det famma, i fam-

mauvaro med Herr SecreterarenW a rgen

t

i N^kl

.

Ii5 ipm. om n^^ten, då det ankom frånSW med
grof*t dån och ftarkt iFråfande i luften, fom foga

hade någon fynnerjig fkaknig och darrning med
fig, och varade nällan en niinut. Hirnmelen var

mulen och nedflifadc fmS fno med fakta Öilanyå-

der. Päandra ftällen i Staden hördes det mcdfon-

ftrens fkallninde, (^ärrande i rummen, jåmte ftark

fräfning i vädret, och (lots med dån och mullrau-^-

de, fåfom et rtycke-fkoit på läiigt häll,

på Hpmson, fom ar omgifven med 30 til 40

ftWnars djupa fjärdar, if mil i NO. frän Herno-

fand, har famma jordbåfiung hörts och kåndts ilar\

kare.

I Nora Soken 3 mil i Norr ifrån Hernofand,

Kkaledes något iiarkarp och på famma tid.

Jf Nordingrd Soken, z mil längre Norr,gick den

W eller 3Wi Qiter ellerNQ och var i gångor

ftarkare ån den förra, under d. 6 i famma Månad,och
hördes lika med det llarkafte äfke'dunder,famt ron-

ifes med (kakning, få at fparrarna i taken knar-

rade. Starkalle dånet och fkakningen kom forit

och påftod et par minuter, men fedan hördes det

E 4 fva-



fvagare, ?ilt efter fom det gick långre hart iöfle^
och påltod ^ timma, famt röntes dermedelft, a*

by^giiingen darrade. \ mil Väfter ifrän Nordin-
gjas Kyjica var den ej få |lark och (kalkande , utan
i äfom dan och fufande af ftarktblasvådef

.

En mil fran famma Kyrka i Öller, hördes den
ej eller fa ftark ^ men z mil i NNW derifran \
råtlinea, v^r joM-båfnipgen nog {kakande pied
ft^rkt dåq.

£n mil i SSO ifrän Nordingrås Kyrka härden
likaledes varit nog ft^rk, fä at et dallrande i hii^s

fpn kändes.

Mdrki;^drdigheUr vid beikrefnc jordbäfhingar

årodefle,

I. At jord^fkalfven nu, fätbm oftaft tilfSrenc,

haft finrorelfe-bahn i SW ochNO eftev fjokantcn,

z. At de genomfarit och näftan pä en tid rort

ft ftycke land af 40 qvadrat miiars vidd.

3 . A t de lika fritt ock mod f;inima kraft rort

de ftora med djupa och breda vatten omgifoahafs-s

Garna, fom fafta landet åfven fon^ de lika lätt och
kraftigt lupit fram pä bägge fidov ona den breda

och djupa Angerman-ålfyen.

4. At den rörande och bullrande kraften på
fomliga ftållen allenafi: vibrerat luften med dumt
dan och ftark fuftiing, och ej fkakat eller foror-i

fakat nägon darrning i jorden eller de fafta kropT

par.

f. At de ftarka luft-fmällarna åro c^enteliga

foljefl^g^re rncd jord-dån, faft det ena pa lomliga

ftajleii och tider rSnes utan det andra, {åföm i

Gudmundra år Ike^tp
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Ä. At luften blifvit iiplyft med Ijuft flccn, jiift

efterjord- fkalfvets rorelfc-bahn^ For h fedar^

har, vid flutet Jif Augufti Manad, eri afton varit

et dylil^t jord-dån 5 fbm haft med fig hinirnelensf

opning med ljuft Iken, fom i hufvud-punéten varit

mycket klart. Et flc^cktande kän^^es om anfigtet

pa dem 5 föra voro ute pä markeri.

7. At det varit jämt 8 dagar emellan hvaf gSng
de forfta jord-fkalfven folgt hvarandra, nåmiigen
d. zi och 28 November fa»t d, 6 December.

8. At efter hvar gång folgdc z a 3 dagars ftorni

pch oväder.

p. Samt at alt detta tyckes gifva nagqn anled*

ning at jilutii, det dcffa jordb?tiningar i niänga delar

likna och öitverenskomma metl älke-dunder} ty fl
ofta det fråfer llarkt i nedre luften ^ minfkas äfke*

bullret up i (kyq^ och fä ofta jord-fkaUven fräfa

ilarkt i luften, faknas dånet o<:h darrningen i jor-

den» Ju (larkare fmållar i jordei\ forcgä eller föl-

ja efter jordrfkalfven, ju ftarkare buller qch fkak-
ning blir i den famma; men ju mera defla fmållat

hålla fig up i lufteq, ji^ mindre rores jprden. Äf-
ven ju llarkareoch nårni^re jorden älkebrakenäro^

ju mindre vidtlopande dunder och buller höres

qmkring hel^ hip^iekn , och tvårtoni.

10. ^amt nt i foljp håraf, emedan verkningar^

na vifa fig lika, måfte ock orfakerna vara enahan-
da , och at det torde med tiden befinnas , det E-
leftrifka kraften fororfakar bäde äfkedunder och
jordbåfningar.

1 1 . At va.nliga tiden til jordbåfningar hår i nor-

dcp5 år emellan Nyåret och Våren > och at de/oin
Br y löpa;
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lopa ifrån Öfter och NO i W och SW hallas for

^

bättre, ån tvärt om : hvai'utinnan de åfven likna

åfke-dunder : och at ^et blifvit och ån hålles for få^

Icert mårke til varma och goda fomrar^ når de rö-

nas pa foi-enåmdc tid och fått,, fom ock altid Ila-

git in.

Efter åflvC-dimder blir garna någon ombytning
i luften, likaledes efter jord-fkaifvcn, få at de til

päfoigden äfvcn äga förlikning.

När de fiora, och kalla mifsvåxt-åren voro hår

i Norden, frän 1759 til 1744, hördes ganfta faj

gångoråfke-dunder^ men emot alla de nåll-forflut-l

né heta och goda fbmrarria, hafva jorcl-fkalf och ä*|

ike-dmider ej fpart fit frogde-rljud, fom mycket*
mera och fäkrare fågna Bonden har i landet, än

de forlkråcka Italien och andra länder , med den
bedrofveligaile undergång.

Den 51, Martii»

Rön om Gjå^^d- Leken
Af

ABRAHAM ARILLANDER,
Saltpet-terfjuderi Infpeäor,

Orfaken til de jid efter annan up||o|nne lår-

Ikildte memngar, om Fifkarnas lek och
parnings- fått, har utan tvifvel vsirit fvå-

righeten, at komma dem fä nära , ^t rpan kunna^

fe hela tilgängen af leken.

Bland alla de Fifkar, fom bo i våra Sjöar hår

uppe i Savolax, år Gäddan c^en endafte, fom få

kker, at man ogonftenUgen kanfq påhvad fatt hon
bär
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bir fig at : de andra, atminllone fa mänga jag kån-

ncr, leka i fvarmar, måft i ftromar och förfar eller

ock i dju|?t vatten , der man ej Ic^n ta nägon fyn^

ncrlig redighet.
- Gåddan lekeri flutet af April o?h hela Maj!
Manad, altid på laga ilrånder, fofti äro antingen

gras-vlixnc eller vaxte med Vide^bu{kar, Forft

om Våren börja de fmå, och ju rner det lider pä
Sommaren, deilo ftorre lek-fifk far man fes och p-I^

ftår denna leke^tid i flera veckor, <iock händer itun ^

dom,atmaila leken gäu for fig under ifen.

Vid fjelfva leken^ denjag ofta med ftorfta nojc

aflvådat,går fålundatil: Da honan eller Romfifken
kommer i ftrand^ år Hannen redan i följe med hen-

ne : år Romfiiken ftor , få har hon flere Mjolkfi-

fkar om figj men de mindre har jag fedt följa par-

talsj hanne och en hona. Mjolk-fifken år ge*

menligen mindre, ån Rom-fifken, fållan Ijka ftor,

aldrig ftorre, fä mycket jag haft tilfålle at rona. Då
nu detta brud-folje kommeri ftrand, ftrjker Honai^

up i det lågfta vattnet, fa högt hon nagonfin kan
komma, at ej allenaft ryggen , utan ock hufvudet
jemte ögonen år ftundom ofver vattnet s tvifvels-

utan at låtta Rommens ejaculation, når en del af

defs kropps tygnd hjejper hårtil. Hannen eller

Mjolk-fifken gor henne följe, nu vid fidan nu ef-

ter ät , och få. fnart honan ftannar, fogar han fig tått

vid fidan pä henne , få at den nedre ypningen Fi-

{karne hafva under magen ( den jag får Kalla deras

Membra GeHitalia) åro jåmtibredd. Dä fkubba de
hvarannan med fidornc en ft:und,famt gifvaymfom
vika med nedra halfva delen afkroppen, dock få5at

de ftändigt hånga tått ihop , och har jag tykt dem
lig-
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ligga mcd ftjårtehnårmare tilfairimäns^ anmcdhuf-
^udet. Når de nu fålunda åflars en Hund, gor ho-
nan en häftig vinning med kroppen ät hannen^ han
^ordetfammamothonanjfä at de ligga qied magar^
iie iåmt mot hvarannan, och i det famma flä til med
iljårtarne, at vattnet. Mr feogt up , hvilket ak fker

ganfk a häftigt, famt gom harpa et kärt Ckutt längre

iram 5 hvarunder de nägot (kiljas frän hvaranmm. Sa
fnart nu honan äter ftannar, tar hannan fit förra rum
igen öGhlekadefedanfomförr^ och piftär detta de-
ras plafkande famt rinnande af och til långs med
llråndcrnaj i looch iztimarjalt fomFifken år ftor

til: dock vilja forfarneFifkare berätta^ at Romfi-j
fkenej päengang lekerut^ utan kommer flere rcforl

i ftrand och förnyar fin lek : detta harjag ej kunnatf
mårka.

For de Fifkar, fom under leken blitva tagne, rin?

ner få val Mjölken for Hannan fom Ronimen for

Honan af figfjelf, och ilryker man dem nägot pä
magan, få fpritar det långt fram.

Rått artigt år at fc^nar flere hannar åro i följe med
en Hona, huru defTc Hannar äntras, at komma hen?
ne nårmaft.En fogar .fig pä hvardera fidanom honan,

de andre ftålla fig i bredd med deffe Hannar, at man
ftundom fer dem ligga 4 ja f ii yckcn in vid hvar-

annan. Då gor Honan fina vånningarjnu åt ena nu
at andra fidan^ ochnårhon flår tilmcd ftjårten ivat-

netj gora alla Hannar det famma. Man fer ockdefle

Hannar, fom ej få ligg^i vid fidan påHoiian^fimma
etter, famt ftundom 'gä under ftjärteh pä Hönan:
hvilket tyckes hafva gifvit anledning til deras tanka,,

fom tro, at Honan följer efter Hannen, famt up-

fluker defs rajolk
j hvarigenom Rommen formene$

blifva befiodad.

Men
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Men at deflcjlom folgt efter och fom legat vid

fidan pä den ttorre, varit Mjolk-Fifkar^ och den ena

faitit llorlba, fom ock altid gått forut^ varit Rom-
flik, år jag få mycket viflareoth^ fom det mig of^

ta håndt^atjagmed Ljufter-järnetfatthugg^ dem,
da de fom båft legat tilfatnmans öch lektjj Itundonj

a ftundom 3 i et hugg. Då har jag klarligett fett af

hvilkcndera Rommen och hvilken Mjölken flutit^

hESHRIBNINQ
Om

Et Afkejlag i Alfva Sockm^K/rkapd Gott^
land.

ö •

Ar d. tp Julii^ kl. vid pafs i t for mid*
dagen 5 då folket gick i Kyrkan, Vifte fig

i Nord*vält et tjockt moln. Under pre-

dikan hördes et tånirtidigeh hårdt älke^ilag^hvar-^

på ftrax fölgde et ailriät hårdare ined häftigt Ijun-

gande, et ftarkt fkott, öch mycket fkrållandc efter-*

at. Slaget foigde tatt på ljung-elden; othfyntes

i Kyrkan följande mårkvårdigketer

;

Flög-ftårigen, fom beftod at Ék med jårn of--

vantil,vardt aftiörnetVid ^åftra åridaft a,fKyrkan ne-

derkaftud , och i ityciken ionderflagen. På öftra

ofch Syd-oiUiga fidorilaom tornet voro pååtfkilligå

Hållen bräder afilagne. Likaledes på Norra fidan

om Kyrko-taket, fiåll intiltorrlcl. Våren del af

de ofra bräderna, fom ligga långsi ut fned taket,

aéifne, men de, fom. ligga undei-tvårt på taket, Voro
olkadde. Enbjclkeaftak-lloknvÄf flagentvårtaf;
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och der nedanforc var utantil på norra Kyrko-mu-
ren från tak-laget ner til mur-rotenriftad en fingers

bred fora> hvarunder fans nåra in til Kyrkomiirea
cn jord-torfva upkallad.

'

'

1 lodra dörren var en ftor Marmorften fpråkt til

<qvartets långd nerifrån trofkelenupåt* Afdörren,
fem Itodvidopen in til muren^var cn fpiltra flagcn

ifogningen, och muren dernåll intil ofkadd s men
ofvanforevoro 3 hol i muren ingropte^det ftorila al^

cn knyt-nåfvas ftorlek* Pä pelaren narniafl vid do-

ren, 4 ahiar från golfvet var uti en ften-lift uigropt

et hol af 12 tums långd och 5 tums bredd.

Vid pafs i ahi norr om kronan ofver Predik*

fiolen var utgrafviti rappningen pä muren ct ovalt

hol af 1 qvarters längd och et qvarters bredd.

PåPredik-ftolen har elden rakat en forgyldlift,

folgt den famma et Itycke, och fcdan igenom fog-

ningen trångt fig in^famt llagit ut en liteft fpiltra^

ftor fom en enkel flant: vidare har elden folgt fiuiima

lift utfore anda til Predik-ftols-dorrcn.Dentle liften,

tillika med en dylik vid foten af Predik- ftolen^fam t

Itfkiliige förgyllningar på Predikftols-kronan voro
fläckvis fvart-blä : menutom defla forgyida arbeten

fyntes på Predik- ftolen intet tecken efter eld.

Fyra perfoi1er,fom futo z i hvarderaafde til Kyr-
kodorren nårniafte bankarna, hade af åfkan känning

medelft vårk i fotterna,fom varade for fomlige i 8 da-

gar. En annan i tredje bänken ifrän dörren fram at^

nårmaft pelaren,rordes härdare,ån de forenåmde, då-

nade bart och bars ur Kyrkan, lamt klagade i några

dagar ofver häftig värk i fötterna. I en af quinfolks

bänkarna midt pa gången, der någre perfoner futo

,

blefen huftru,föm fatt nårmaft muren, af altan fla-:^

g^n, få at hon dånade bart, pch kände fedan i f til (S

veckors
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veckor häftigare vårk^ ån de forenåmde : men utvår-

tes plhenne iyntes ingen fkada.På Kyrkoherden H.
Lals MALMSTi^N^ibm då pi'edikade5antåndes pe-

riiquen och bran i en hog låga, hvilket ätfkilligeaf

Forfamlingen blefvo varfe. Sedan Kyrko-herden^

fom härvid dånade, och, utan atgifvå teken til lif,

bars ur Kyrkan, efter |timars forlopp kommit fig

fore, marktes på honom följande åkommor : håren fä

väl påhufvudetjfomiPcruquen voroofver hjäflan,

och utfore högra bakdelen at hufi^udet afbråndc och
fammanknotrade t der nedanfore til höger vid hals-

knoran fans Ikinnet aldelcsatbråndt och kottet bart

åndanerpåaxelen^hvarifrångingo 3 roda ftrimor^af

2 fingers Dreddrden ena utofver högra (kulderbladet:

den andra på ofra Jidan afarmen til armbogen : dert

tredje fram om ofvcrfta armleden in emot armgro*
pen: på yttra fidan midt på högra låret börjades en
llrima^lom drog fig framofvcr låret och knäet, ner

ofverbenpipan til ftor-tåen.Defle ftrimorforfvunno

efter någon tid^ utan at huden loffijade. HuUhåren
på de fkadde ftållen voro dels afbrånde,dels famman-
knotrade. 1 4 veckor vard.de fomnlofa med ftark vhk
l armar och fötter^ men mäft och långfti högre ar-

men och vånftrafoten, hvareft ådrania opnadcs. I de
delar, der teken efter å{kanfyntes5forfpordes ingen
vårk, 1 mans-bånkarne hafva åtfkillige perfoner
märkt en ftark hetta kring fötterna. Når åfke-flaget

var f6ibi,blefKyrkan upfyld med rokoch Ivafvel-

lukt,fom omkring Predik- ftolen var få ftark,at de,

fom futo långft bart i Kyrkan, ej kunde fe om Kyr-
koherden var pä Predik- ftolenjcUer icke.En Bonde,
fomfprangtil at hjelpa Kyrkoherden, då han folii

Predikftolenjberättade^at han i Predik ftols-trappan
känt en få ftark hetta och fvafvcl-luktjat han deraf
nåftan hade blifvit qvafd, .

«^ «
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Icdit år j anfört de fornåmfta omftåndigheter, fom
i tilforene utkomne Skrifter och Handlingar fin-

nas upgifne 5 om Norr-fkenets underliga egenfka-
per och förändringar, anmodade Academien Defs
Ledamöter Do6tor Gissler och H, Hellant,
fom i flera år 5 med bcromlig flit gifvit aktning

på detta märkvärdiga luft-teken, och fom viflas

på de Nordligafl:c orter i Riket, hvareft fkenct
niålt vifar fig, at derom meddela Academien de-

ras anmärkningar^ Den fenare har lofvat ingif\^a

hela defs vid och inom Pol-cirkelen hällne Me-
teorologifka Dag-bok, hvaruti Norr-fkens Ob-
fervaftonerna intaga et mårkeligt rum , och har
i mediertid allenaft i gemen århindrar, at Norr-
Ikenen tyckås vara mycket lägre i vår luft, ån
nagre vilja palta, fanit at him, vid Magnet-nålens

Herr Gissler har redan' inkommit nied et

vidlyftigt utdrag af defs Öbfervationer pä Norr-
fkenct, fom innehåller åtfkilliga uplyfande om-
fkåndigheter, ock torde framdéks utiKongl.Vet.
Academiens Handlingar .helt och hållét jUt^fva|;5

Det mårkvårdigafte deruti ar, atehuruval Norr-^

fkerict merendels tyckes vq;ra ganfka högt uppe i

liften, ätminftone långt ofVerde Tanlig^a mölnenj

likväl hafver gemenftap med luft-kretfen , och
ofta fånker lig mycket lågt neder deruti, ja få

lågt, atdet lltirtdom tyckes rora^jelfva marken;
at det på hogfta fjåll-ryggen ofta plågar flåckti

omkring anfigtet på de i^fande : at han fjelf^,^

vål fom aildfé trovärdige Män , vid viflä tilfåfei

har han dock fett
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lort defs fufande , fafom af et ftarkt vader ^ faftån

det varit lugnt ^ eller fafom det tråfande, fora

iporjes 5 då viffa Chymifka {Ixker fammanblandas.
jHan har ock dä tyckt fig känna lukt ^ lika fom af
pk eller förbrända faker.

Jag mafte ock vidga det jag hort Noriges-
farare berätta ^ huru de på fjällen undertiden blif-?

^it ofverfalhie af en^ Norr- (ken mycket liknande
och fläcktande dimba, den de kalla Sill-bleket^

fom Ikal hafva med lig en^ganfta genomtrångan-
[ie kold, och fororf^ika fvårighet at andas- Men
^m detta juft varit Norr-fken^ eller ock något
knnat Meteorön, har jag tyckt bora lemnas oaf-
gjordt, til defs någon 5 fom forftår hvad dervid
bor aktas 5 haft tilfålle, at nogare utröna denna
dimbans förhållande-

Nu åligger mig , at kårteligen nlmn^ de Na-
t;urkunnigas hår tils gjorde forfok^ at förklara det-
ta luft-tecken, vifi defs urfprung och gifva flvål

kil defs hvarjehanda tilfälligheter och förändrin-
gar.

Den åldfta och ännu allmännafte meningen,
år 5 at Norr-fkenen ej annat ärc?, ån några befynner-
liga flagsutdim ilningar och dimbor^fom ifrån jor^
den upftiga i vår luft, och der, genom någon art
af fermentation fins emellan eller med luften, eller
af annan orfak , lättas i en häftig rörelfe, taga eld
eller ätminftone få en kratt at lyfa, och fäledes
alladkomma de föreliållningar, fom dervid pläga
i al»t tagas. Doftor Gissler har vid ätfkilliga
tilfällen ej annat kunnat finna, än at en hvit-grä,
något på grönt ftötande kall dimba, fom ej förta-

V z ger

•
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ger bårgetis figt> men likväl nägot fSrdimklar

himmelen, efter hand upftigit ifrån marken, odi

omfider forv^andlat fig til Norr-fken: åtminftone

hafvafadana dimbor gemenligen varit forebod til

Norr-lken.

Det år ock visft , at fåfom det ä ena fidan ej

år otroligt for dem^ fom veta^ huru mångahanda
faker^ järavålvätfkor, uti blanningen börja fer-

nientera och taga hetta , famt ofta utbriita i rok

och låga, at vilFa dunller kunna i luften gora det

dammas få kunna ock ä andra fidan många om-
ftåndigheter vid Norr-fkcnen pä det fåttet nå-

gorlunda förklaras.

Men fl har dock denna mening ånnu mång*
fvårigheter at undanrodja och uplöfa. Hvad at

det for dunfter, fom kunna upftiga til få anfenlig

hogd i luft-kretfen, fom den, hvaruti man afnog
©fvértygande fkål niäfte medgifva, at Nörr-fte-

nen i, atniinllöne vid fomliga tilfällen finnas? Om
vi tage undan de fä kallade fallande ftjernor och
vifl^a eld-kulör, fom plåga ffamftota i luftei1,hvil-

ka tyckas hafva mycken gemenfkap med Norr-
Ikenet^ vete vi ^ ät de öfrige Meteora^ fåfoiri

molnen ,
Afke-dunder, Våder-folar och Mån-^riit*

gar^ hinna ej ^ pa långt når^ til fådan högd^ Vi
hafve fett (a) , at luhén, vid p ellef lö mils

lodrätt hogd ifrån jord-bryiieti, redan åf få fin,

utfpålid och lått, at han hvärken fofitlår nå-*

got trycka på quickfllfret i Barometern , eller kä-

fta något fkcn ifrån fig, ^tf det, Soleii honom med^
delar^ Hvad år då^ fom lyfter deflii Nori^-fkens

dimböf

(a^ Kongl. Academ, Handl. for är 1752^ pag. 170*
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dimbor til mångfaldigt ftorre h6gd ? Norr-fkens

materien tyckes väl ock vara mycket fin och

tunn, emedan fmå Irjernor ofta pläga fynas deri-

genom > men fä tyckes ock deremot det ftarka

iken päfälängt håll
5
gifva tilicånna et öfverflod

pa åmne.

Hvarfore upftiga defla diinfter icke alla ar

nagoc når lika, fäfom andra utdunftningar, och
gora Norr-flcens fpelen i det nårmafte altid lika

vanliga, åtminftone pa famnia orter, och famma
årstider? Monne jorden ilundom flera är ä rad cj

gifver derril tjänliga dunfter ifrän fig ? eller mon
de eller (j>ck luften af nägon annan orfik underti-

den förlora fin egenfkap, at fermentera, (kina eller

jtåndas?

Hvarfore fynas Norr- (kenen fä litet i de Syd-
ligare Länder, hvareft af llorre hetta, flera Olje-

pch Svafvel-aktiga delar utur jorden fynas bora
^

ippdrifv^as , än uti det af is-haf och fno-bärg upfyl^

da Norden? och hvarfore uppehäller fig detta

(ken uti fjelfva Norden, gemenligen allenaft pä
'ile Nordliga tracter af himmelen? Derifrän fynas

åe näflian altid upkomma. Man fer ju aldrig nå-

gon Bäga llä med fina ändar til Norr och Sodcr,
utan i öfter och Wäfter, med llörlla hogdcn ä^
Csf ordliga tracren, fållan til den Sydliga, Vore
iet utan ordning upibgandc dunfter, hade man
värt at finna flväl, hvarfore de ickö, utan val,

'^pftälla fig i hv:-id'ftrek,fom forefaller. Och om
in mgot vore, fom drpge, förde eller famlade dem
iSTörr ut, eller til Polerna, hvareft de, fafom
liera fanimanpackade 5 foril kunde börja at kom^
m i r|tt gäfning eller itändas hvarfore är. <iä de-

F 3 raå
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ras Pol eller brånn-punél ej jiift i Norr utan ge*
nienligen i NNW ?

Ändteligen få kanna de Naturkunnige ej eller

annu andra utdunftningar , fom draga Magneten,
ån magnetillva och jårnaktige: hvaraf dock icke

följer , at inga andra gifvas i naturen. Kan bän-

da, at fafoni en gammal enfaldig Sjo-man, fom
ofta färdats i Norr-fjon, vislle berätta for mig,
det Compaflen, fom han fide, plågar vandra^ el-

ler fara vilfe af och til, når ftarka Norr-fkenåro
å fårdej få torde det ej eller vara aldeles utan

grund , hvad den famma tillade, at i fomliga ftar-

ka Sjo-dimbor , en dylik Compaflens vandring

eller oordenteliga mifsvifnig plågar forleda Styr-

månncrna. Det lonte viflerligen mödan, at med
goda Magnet-nålar gifva acktning på allehanda

dimbor.

Nägre hafva foreftåldt fig, at Norr-flcen ej

vore annat, ån veder{ken emot luften afde i Nordr-
fka Hafven Hytande och at vågorna ftåndigt hit och

ditkaftade is-bårgen. Det år ej nog,at frägadem.

hvarifrån ifen fjelf tager fit Iken , når h varken

Sol eller Mane komma ät, at uplyfa honom. Jae

fåg,dcn ijanuarii innevarande är, om aftonen,

jag refte ifrån Hernofand tillika med D.Gissler.
under helt mulen himmel, et matt iken ftä lång?

åt hela Öfter-fjo kanten, ofver hafvet, fom ejån-

nuvar med is betäkt. Det liknade nog en ljus

dimba eller et fyagt men lågt och aldeles ftilb

flående Norr-fken. Jag kunde ej anfe det foi

annat, än et vederfken af vattnet, fom af et fak-

ta vader ftåndigt fqualpades. D. Gissler be-

rättade, at detta ej år fallfynt, utan vifar fig

©fta, ju mulnare vader, defto klarare. Hår gål-

V lei
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ler ock ioga det inkaft, at Norr-lkenen fomliga

tider nåftan aldeles uphora : ty det famma fkalock

fkc med is-bSrgen , fbm underftundom, flera ar å

irad,(agas vara maft foriVundne i fjeifVa is-hafVet.

ILangt llorre fvärighet bafva de at utreda, hvar-

jtore Norr-{kenet ej ilåndigt vifar fig under mol-

'ncn, och i den nedre luften, hvareft de måftapar^

Iticlaräro, lom kunna eniottaga Ts-fkenet| utan

tvärt om uppehåller fig måft fa högt uppe, at

luften der ej en gäng har nog ftyrka, at gifva

Jmärk^ligt vederflvcn af fjelfvp Solen. tJti Norr-
likenens myckna oordmng, finnes dock mer ord-

ning, ån man af fådan orfak kunde vånta. Det
ar ock orimligt, at et blott vederfken Ikulle for-

ofva någon kraft pä Magnet-oälen.

Någre hafva med god framgång gjort forfok,

at med konlt åftadkomma et Norr-fken liknande

Phxnomenon, idet de uti et mörkt rum, infiåpt

cn Sol-ftrilc genom et litet häl, och lätit denfam-
ma fidla på et Prifma, famt derifrän på ofra bry-

net af et med brånvin fyldt glas, fom kallat dc

Ifårgade iträlarna på en hvit Tafla, hvareft då de

jmåfta förändringar, fom naturlige Norr^fken
jframte, til aikådarenas noje och forundran vifa

%(b).
Det naturliga Norr-lkenet lårer dock ej up-

komma på dettaeller dylikt lått. Andre däremot
llridande fvärigheter at fortiga, fä tildraga fig

Norr-fken ofta djupt inne i Jordens fkugga, lamt
jåmvål i Nytänningar^ dit då ingen ftråle ifrån

någondera kan komma.
F 4 Åt-

(h) K. Vet, Acad, Handl» for år 1743, pag. 115,
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Atfkillige nyare Naturkunnige , mlfsnogJ|

med alla forberorde gifsningar, hafva varit on^
tänkte pä andra utvägar ^ at finna orfokerna x^
detta Phasnomenon. Jag vU anföra nägra de for^

nåmfta, och lemna Lålarena fjelfva, at d6ma|
huru vida hvars och ens forfok lyckats^ I

Den ffcarpfinnige Ängelike AftronomenjDoél;
Halley 5 altid driftig toch ofta lycklig i defs for*

flags-meningar 5 hade redan år 1683 (c) upgifvit

cn hypothcfe^ til at förklara Magnet-nålens olika

milsvifningar på åtfkilliga orter , fom beftoå

deruti, at han anlag fjelfva jorden for en flor

Magnet, fom.hade fyra Poler eller drag-punéter,

tvånne Nordliga
5 ej långt ifrån hvarandra och i-

från jordens Norra Pol eller vånd-punft, famt

tvånne Sydliga, til hvär fit vifla afftänd ifrån jor-

dens Scdra våpd-punä:. Sedermera, och til at

få mycket bittre utreda alla fvärigheter, nodga-r

des han antaga den fats, at jorden beftår af tvån*

ne ftora Magneter, den ena fittande los in uti den

^ndra fåfom en kerna i defs fkal (d): at hvardera

hår fina tvånne Poler, med mera, fom ej ho-^

rer til närvarande åmne at uprepa. Ehuru otrolig

denna mening i forfta åfeende förekommer, har

dock den Magnet-Theorie, fom Halley derpå

bygde, funnits enfe med de flåfta, fedan den ti^

den rundt omkring jord-^^klotet häUna uiagnet-rob'!?

fervationer. Når han nu betänkte, huru mäiig^

faldige ron pä de fmä Magneter tyckes gifva til4

kånnji ^ at nago^ MagnetiCk faft ofynlig materi^

be^?

(c) Se Philof. Transaa. N:o 14g.

(d) Fhil, Träns. N. 1(^5. och 345,
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beftåndigt circulerar emellaa Magnetcas bagge
Poler 5 foll han på den tankan, at Norr-flcenet ej

torde vara annat, ån fådana Magnetifka effluvier,

fom vid jordens Norra Magnet-Poler iipltiga fä

lått, atdeblifva fynliga, Ikingra figfedan och i följe

deraf blifva ofynlige närmare iKquator, til defs

de åter fimlas och gå in i den Södra Polen. Pä
denna grmiden bod han til at förklara (e) det ftora

Norr^fkénet, fom fyntes ofver hela Europa, d.

5>;M.artii g. ft. år 17 Norr-fkens bägarnas de-

clination til Vcfter, äfven fom Magnet-nålens
m for tiden i Europa, var hans ftorfta (kål, fom
federmera fått mycken ityrka af Norr-lkenets

Obferverade verkan på Magnet- nålarna.

\

I fair^detta forflag ej (kulle vinna bifall, up-
^af HALLEy famma gång et annat. Den inre

|lörr omtalta magneten trodde han kunna vara en

i
jord, bebodd åfven fom den yttre Ikorpan, vår
ord. Til at forfe henne med ljus, foregifver

han, at mellan-rummet emellan den inre jorden
Dch den yttre, år upfyldt med en kring-fpridd , af
^fig fjelf lyfande materia, fådan fom nägre den He-^

lige Skritts uttolkare foreftålla fig det ljufet haf-

^a varit 5 fom Ikapades foriia dagen, innan Sol,

Måne och ftjernor blefvo til. Vintergatan och
itfkillige imä ljufa flackar här och der pä himme^
len, tro månge Sjern-kunnige ånnu vara lemnin^
gar af detta torfta ljufet. Halley foregitVer

v^idare, at af det i jorden inneflutna ljufet, viffa

tider något lika fom utdunftar eller tränger fig

igenom den yttra jorden til vår luft, oeh der for-

F 4 orfa-

.

,

-

- (c; mi Träns. N:q 347,
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orfakar Norr-fken: at detta ftcr måft vid Poler-
na ^ der den yttra jord-flcorpan år tunnare, hvilket
år en pafolgd af defs fkapnad. At (kenet ej alla ti-

der til lika onino^het utbrifter, torde komma der-
af, at dc ionnhäl pä joi-den

, hvarigenom fkenet fig

framtränger, kunde for obekanta orfakcr ftun-
dom vara mera tillloppade.

Denne fifla gifsnin^ af en få ftor PhyficuSjfoi?
Halle:y5 glfver ätminftone tilkånna, huru vi^

da han holt Norr-fkenct til fina orfaker ikildt i-

fran alla andra vanliga luft-teken.

Herr Mairan, en berömd Ledamot af K,
FranCka Vetenfkaps Academien, har funnit fig

nodfakad^at längre ifrån loka åmnc til Norr- Ikenet,

Emot ilutet af fiftledne Seculum blef man
forft vnrfc eller börjande man forll gifva aktning

på et befynnerligt Iken, fom plågar fynas pähim-
melen,i Örter kärt for dagningen onl Hoft-mor-

gnarna^ochi Wäfter ftrax efter dags- randens ned-

gång om Wår-qvållarna, når Månen ej fortagei

det med fit ikcn. Det följer Solen åt och lyd^
bimmelcns dageliga omlopp, hvaraf flutes, at

det ej horer til luh-kretfen. Til fårgen liknar det

et matt itillalläende Norr- Iken, eller och vinter-

gatan.

Den Ijufa tracten ferut, fom et ftycke af en

mycket afläng Sph^eroid, uti hvars medeUpunö
Solen fittcr och hvars längre axel år utftråkt n|.

Han efter djur-kretfen eller Solens årliga vå||,

Defs fken är llarkare närmare Solen famt nårmi^

re axelen, men aftager mer och mer emot dc yl-

tra kanterna. Förutan den apparenta rorelfe dft

har gcmenfam med Solen, omkring djur-kretfeii^
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fom' andrår defs ftållning pa himmelen efter års-

tiderna, år det en egen förändring underkaftadt,

at det ej alla år år lika klart och lika långt ut*

ftråkt, utan fomlige år fåtilhopa dragit emot So-
len, at det går neder itrax efter Solen, ock in-

nan dctblifver val mörkt, hvarfSrc det ock då ej

kan fynas. Ater andra år ftråcker defs fpets fi^

Inda til oeh ofver po grader ifrån Solen, da
det, belynnerligen i Martii Månad om aftnar-

na, plågar ftå fåfom en ljus vå^g, fnett lu-

tande itrån Weftra horizonten upat, med dcf$

afrundade fpets emot och ofta förbi fju-iljer-

norna, med hvilka det forlt emot midnatt aldeles

går neder 5
' fåfom jag i defse nåftledne åren det

ock hår obferverat. Den åldfta Cassini, foiji

utgifvit en traftat om detta fken och kallat det

Lumen Xodiacale^ fimt med honom de flåfte, fom
federmera dérom fkrifvit , hafva med myckenfan-
nolikhet vift , at det lårcr vara en Athmofpherö
omkrmg fölen, fom pä detta fåttct vifar fig, och
år få vidftråkt, at den fomliga är hinner anda til

vår jord, fom då, med fin luft-krets, flyteri

dtenna Solens Athmofphere. Ifrån d^ffa bagge
Athmofphcrcrs fammanftotande och blanning v il

hx H. Mairan leda Norr-fkenet, och har bu-
dit til (f } at hår af förklara de fläfta dervid Ob-
férverade omftåndigheter på et fått, fom fynts

for många nog fannolikt. H. Eulers nyligen

der emot g^jorda inkaft (g),harH.Mairan (n) med
mycken Ityrka beivarat. Herr

(f) Traité hiftorique & Phyfiqiic de rAurorc Boreale,

i*aris, 175g.

(g) Memoires de l'Acad.RoyaIe de Berlin, pourrann^e 1 746.
(h) Menioircs de TAcad» R, des Scicncce de Frai^ce pour

tann^e 1747,
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Herr Eulers egen Sats år, at Norr-fkenq
upkomoier for famma orfak, fom gor, at Comc
ternas fvanfar vipftiga och altid vånda fig ifrån Sc

len. Den fannolikalle orfak Aftronomernahårtil
kunnat gifva til det fenare, år, at dä Solens lid

lar ilota pä Cometernas vidloftiga dunllrkrets
^

llvilja de derutur de finafte och låttafte particlarl

na, fora dem med fig eller jaga dem på andra fil

dan om Cometens kropp, ät famma led, der Cq^
irietens egen Ikugga år, til defs de aldeles forfkiit

'gras. Solens fträlar kunna då anfcs fäfom et vådei|

fom altid jåmt blåfer ifrån Solen, och nödgar
Cometens luft-krets at gifv^a fig undan. New^
TON fjelf holt denna Keplers gifsning for.noi*

trovärdig (i) . Pä famma fått tror Herr Eulbr^
at Solens llrålar ftota pä var luft> och (kulle gif-»^

vajorden en dylik fvans, fom Cometernahafva,om
dels luft- krets vore fä rik pä finadvmfter, fom
Cometernas. Imedlertid uträtta likväl fträlarnt

nägot, och fatta altid den ofre luften i nägon ro-.

relfe , der de komma ät. Detta fker fornämligaft

vid Polerna, hvarell luften mer ån halfva äret^«

ntan uppehåll, år utfått for fträlarnas verkan, mei|

kan ej mårkas närmare ^quator^ hvareft fträlarT

na aldrig mer ån i z timar i fänder hafva magt meå
famma luft-particlar , emedan de, for jorden^i

fvängning omkring axelen, altid i andra i z timar^

draga fig undan Iträlarnas ätkomft. Om vi nti

ater vilje likna denna fträlarnas verkan vid et våi^

der, och anfe luften fäfom et ganlka lått upr6r||

Haf, få fe vi, at Norr-fkenets väge-lika rorelferi

famt defs upftigande til få ftor hogd, kunna p|
de#

^ ^
(i) Princip, PhiJ, Lih, III, ]|
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det iåttct någorlunda förklaras. Det åro dock It-*

jftiliige andra omftändigheter vid Norr-(kenen^

Ibm annu ej la låtteligen tyckas kunna ledas hvar-

keti ifrån denna H. Eulehs eller de andra före-

gående ^ ehuru alla finrika hypothefer.

En llorre mångd af goda Obfervationer bor

afgora 5 om någondera träffat råtta orfaken. Des-
fa våntas fornåmligafl: ifrån vår Nord : hvarfore

KongL Vetenfk. Academien upmuntrar alla up-
märkfcimma, at flitigt obfervera pä vårt fken. Be-
fynnerligen ligger magt uppä at til vifshet utrö-

na fkenets hogd i luften. Svea Lands ftråckning

nåftan i Norr och Söder, til mer ån lo grader,

gifvcr dertil all onfkelig lågenhet > om någre, längs

efter hela den traften, ville taga fig fore at der pä
anllålla correfpondenta obfervationer. De fko-

la faga ofs , om det åndteligen flcal vara nödigt, at-

foka Norr-fkens åmnet annorftädes ifrån > ån

atur vår egen luft.

PEHR WARGENTIN:

RöN,
Om de Reteltge delar i Mänmjkam

kropp.

R
Af

ALB. von HALLER.

etetigheten (a) (kiljes pa det fåttet ifrån kån*^

flan, at det gifvas delar fom hafva ganlka
fin kånfia^hvilka dock aga ingen retelighetj

och

(aj Hvad med Retelighet förftSs, förklaras uti Handligeii om
if tånflo-ågande dtl»r, uti forfta Q^wtalet f<Sr innevarande år.
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och at delar åro retelige utan kånfla. RIggÉ
vil jag med torfok bekräfta och tiiUkavifa,^
retelighcten icke harrorer af en nerv , fom allf

månt mencs, utan bertår uti fjelfva den reteligi

delens konilbyggnad.

Hvad nerven angår, fom forer all kånfla fil

fjålen, få år den utan all retelighet. Detta tor-

de fynas underligt ^ men det år åfvcn få vifst^fom

at en kottfpira ryckes, når defs nerv blir retad,

hvilket år fä beltändigt, at jag icke vet något e-

xempel, fom ftridcr häremot. Jag har ganflca

ofta fett på en Rätta, at mellangärdet (diaphra-

gma) och buk-mull:larna, lamt at framdelen och
bakdelen af benet pä en Groda fått ryckningar,

mr deras nerver retades. Dylika forfok kunna fes

hos SwAMMERDAM^ hvarvid jag gor famma an-

märkning, fom Herr D. Oeder, at inga andra

kottfpiror darra eller ryckas, ände, fom af dem

retade nerven få grenar.

Det har jag ock beftåildigt fett, at en med
knif retvid nerv har fororfakat ryckningar 5 men
icke fä, om den med något gift blifvit retade

Men faftån en kott-träd drager fig tilfammani

nlr defs nerv blir retad, få fker dock icke dy-

likt uti fjclfva nerven. Med upmårkfamma ogor

har jag ofta beftädat neven på Hundar och,^:

fynnerhet pä Grodor , då kott-fpiran ryktes , å]

hvilken den retade nerven hörde men aldrÄ

har jag fett det minila teken til rorelfc ul

nerven.

Ti
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Tit at mer blifva ofvertygad om denna Hik,

har jag Riort et annat forfok, fom ock uti Berlin

jblifvifaBiUldt af HcrrDoftor ZINN : l^dannS-

igon ftorre nerv af en letvande hund var lagd på
Ictnoga afdelt Matbematifk Inftrument, retades

jden famma> meii jag kunde icke uti nerven mär-^

jka den ringade rorelfe, hvilkenlått kunnat fkon-*

Ijas, i det han bordt vika ifrån det ena ftrecket til

det andra.

^ ; Detta år et nytt fkål, fom vifar^at en darran-

de kraft tilågnas nerv-trädarna utan all ofverens-

ftåmmelfe med detta forfok.

Huden^fom år kånflans fäte, och Nerv-hinnan

uti mage, tarmar och vattugäng, åro icke re-

telige. Här måfte man icke lata villa fig af vi-

triol oljans och faltpeter Spiritus frätande kraft,

Itvilka i fanning draga huden tilfammans och gora,

at en affkuren nerv och pulsåder krypa fom mat-

kar, famt äftadkomma en ogonfkenlig famman-
dragring uti blåfans och gall-blånms hinnor. Herr
Doft. ZiMMERMAN har fett, at lungan drager

fig tilfammans af vitriol-olja, åfven ock efter dö-

den, och at huden, ftjerten och fettet rullar fig

tilfammans några timar fedan kreaturet år dodt>

men han nämner icke om , at denna kraften har

någon gcmenfkap med lifvet^ jaalt detta kanhåu'»

da val ro timmar qfter döden, da man icke kaa
hafva den ringefta formodan til känfla.

Ej eUer hafva retcligheten och känflan til

hvarannan et lika forhällande: fäledes har magen
mycken, tarmarna mindrc känfla , åtminilone haf-

va de mindre fvcda ån magen, oaktadt de åro

mer



9^ ^P^^^

rctclige j hjårtat^fom åger den llorfta rdtetigliet,

Jiar en medelmåttig kånfla ^ fä at det hos cn Icf-

vande månnifta fnarare foi'oi-fakat dåning^ ån

fniårta, då det blifvit vidrordt.

Yttermera år en kropfens del icke derforc

kånflobar , efter fom den år rételig; ty fliftånen

nerv år bunden eller aflktiren^ få förlorar dock
den delen icke fin retelighet, fom af famoia nerv

får grenar.Det bekanta Bellini foifok harjag of-

ta gjort, dock med någon annan utgång, än iorii

allmänt berättas. Når jag på et lefvande kreatui

eller fom nyligen dödt, hvilket i detta fallet h
lika mycket, klämde mellangärdets nerv(nervus
phrenicus) och retade den under det klämda ftål-

let, få rycktes mellan-gårdet 3 det fammahånde
om nerven var bunden och retandet fkedde nedan-

lore bandet. Om jag affkar nerven och retade det

affkurna ftycket, fom var Ikildt ifrån all gemenfkap
fned. hjärnan, och fåledes utan all kånlla, iå ryk-

tes mcllan-gåa^det åfven fom i de förra fallen* Orr

jag pä famma fått artkar lär-nerven (nervus cru-

ralis) på en lefvande hund, få mifter låret fin

kånfla, at det utan teken til fmårta kan fkadass

men om jag retar den afflvurna nerven, få rycken

låret, hvilket altfä år reteligt^ men kånflo4oft,

For ofrigt finner jag, at man mer anfört vic

detta Bellini foriok , ån Ijelfva faken medgif-

ver.Sant år val det, at mellan-gardet fväller dä ner-

ven retas fedan den är fpänd, der må vara up ellei

nedåt 5 hvaruti ingen Ikillnad befinnes i ty derf^

re rores mellan*gärdet icke mer, öm nerven fpån-

nes nedåt, ej eikr hyikw det ftiUa om den fpåii*
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nes upat. Det har jag dock funnit , dt en fpånd
nervs retning har mer verkan^ ån nar den år flak.

Om man klämmer nerven och retar den ofvanto*
re det klämda iHUet

, fpånningen må flce upåt eK
ler ej > få blifver dock diaphragma orörligt. Såle-
des år oriktigt fom Ortlob fager (a) 5 atmellan-
igårdet dä rorer fig ^ når nerven fpånnes nedåt.

Dylikt ^ forfok år det^ fom fker med de ifråa

kroppen Ikilde delar : tarmar fom åro ifrån krop-
pen rifne (b) och i följe deraf, utan all gemenfkap
med hjernan, krypa af den mafklika rorelfen^och
når de retas med knif eller gift, fl:e famma åndrin-
gar^ fom vore de låmnade uti fit naturliga läge
och hade gemenflcap med fina nerver, hvarom jag
llraxt vil mer nåmna. Det famma gäller ock om
hjärtat och.hvar kott-fpira 5 fom ifrån deis kropp
ärfkild: et Al-hjärta flår jämnt och med lika
kraft i nå^ra timmar 5 famt ymlom emottageroch
Utdrifver Diodet (c),

O^m man nu fager , at et kreatur känner^
nar något utvärtes vidrörande gor toreftällning
Uti fjålen, iå har i fanning den del ingen känfla,
fom antingen år aldelcs fldid ifrån kroppen, eller
hvars nerv förlorat all gemenfkap med hinnan.
Rob. Whvtt (d) ar nödgad , i kraft af fit an-
tagna 1/ftem, at gora fj ålen delbar, hvilken fon-
dras i la många delar, fom en Anatomiens vilfon-

G der-

(a; In Prxf, ad Anatom. ratioiial. Daiiielis Tauvry*
(b ) Woodxvard fiipplement p. 76*
(c> J, G. Zinimerman p, 19,
(d) U c,p, 383.
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derftycka tarmarna^ eller fkilja kott-fpiror ifråu

cn kropp. "åk

Forfoket år ofta anftalt: tarmar, fom blifvit hår
ftigt uttagne, har jagdelt i 4 ja 8 delarjoch fett at

hvardera af dem har krupit med en mafklika rarel-

fen , och af retnmgen dragit fig tilfanamans. Dy-
lika forlok med tarmar harWoodward (e) gjort,

Bagliv med Grodors hjärta (f), och fordom, förr

ån alla andra, Aurélius Severinus (g). Hvart
oeh et ftycke af et fonderIkurit hjärta har jag fett

krypa på Bordet.

Härvid bgre vi dock icke låta villa ofs af Infe-

éterna, iom hatva den natur, at de helt och
hållne åro kånflobare och retelige. (h)

Vi kalle det vår fjål, fom känner fig, ochfiaa

ändringar, fom foreftåller fig fin kropp och for-

medelft defs tilhjelp alla forekommande ting. Om
nu en mufkels eller tarms lidande föres til en an-

nans fjål, och gora uti henne ändringar, men uti

min fjål inga, få år den fjål icke min och horer

mig icke til. Men fom et affkurit finger och et

ftycke kort, fom år Ikildt ifrån min kropp, hora

mig icke til, och upvåcka hos mig intet lidande,

ingen fmårta, få bebos ej eller det affkurne fin-

gret, den frånfkilda kott-fpiran af min fjål, eller

af någon defs del. Det fingret, fåger jag, år til he-

la finbefkaffenhet fondrad fä väl ifrån min, fom en

annan månnilkas fjål, hvilkcn år hel och har in-

gen del förlorat > ty min vilja år hel och fullkom-

lig fedan fingret blef afikurit: fjålen har ock in-

Ren

(e) c. p. 80. (f) De Fibra Motrice p. 7 (g) Vipen
pythia p. 119. (h) Theol. des iiifea T. II. p* 84. §5-



1753* Apr. Maj. Jun. 99

gen ting förlorat af fina kratter, och viljan ^ fom

icke år itympad, tormär ingen ting uti detta fin-

gret, hvilket dock år reteligt* Altfå hårrorer

reteligheten hvarken af min vilja eller fjåL

Men jag vil komma til mit ändamål igen och
berättade forfok, fom lärt mig, hvilka delar

uti månniikans kropp åro retelige, och uti hvad
grad de det åro.

Huden år redan utefluten ifrån de reteligade*

lar. Fetthinnan och fettet fom af Vitriol-olja häf-

tigt frätas, åro efter allas ofverensftämmelfe orör-

liga., och ändras ickeat en medelmåttigt retelfe.

Så aga ock hvarken Lungorna ,
Mjelten eller Nju-^

rama det ringafte reteligt, hålft fom de åro fam-

manfatte af en fett-hinna, hvilken aldeles icke år

retelig, och af ror, fom ock icke lyda någon re-

!

telfe.

Hår tyckes mig, at man kan få et kännetecken

til fkillnad emellan en Fett-hinne-tråd (filumcel-

i

lulofum) och kött- träd (filum carneum), fom el-

I

jeft åro hvarannan nog lika, at man ofta blifver

bedragen. Prof hårpa åro Darti, hvilka beftä af

en fett-hinna, fom många åfven i vår tid hi^fva

ment vara en kottaktig hinna ( membrana mufcu-
1 lofa)> de runde moderbanden (ligamenta uteri

teretia)^ och Gliflbnii fkida (capmla Glifionii)

uti hvilka månge Anatomici hafva funnit fibrer^

En fett-hinne-träd förhåller fig få til retelig-

i
heten, fom en tråd uti et dodt kott. Den viker

I undan for vidrörandet, låter b6ja fig, famt efter

I böjningen åter antager fit förra (kick : då man af-

i

fkk den
, dragga andarna fig tilfamman och lam-

G t na
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na en opning emellan fig. Men en lefvandekott-

fpire-trä, fom retas med knif eller gift, blifvcr

kartare > forer bagge andarna til hvarannan ochli*

tet efteråt blifver flak , hvilkct Iker af en retning

icke en, utan flera gångör.

En Sena år icke retelig , åfven fom den ock

icke åger kånfla: ingen l\nif eller medelmåttigt

gitt gora ryckningar uti défs trådar, eller forfät-

ta den kott-fpiran uti rorelfe, til hvilken den re-

tade fenan horer. Sä år ock en eleÄriflc gniila, efter

Jallebers ron (i) nog ftark, fom kommer utur

fenorna, åfven fom de andre fafte kroppfens delar,

och aldramåft de hårdafte gifva ifrån fig häftiga

Eleä:riflva gnifl:or.

Som Banden^ Benhinnan ^ den tjocka och tunna

hjärnhinnany och hela hinnornas Jldgte befl:å af en

fctthinna, fa åro de ock icke retelige. De fom
hafvafagt, at kott- trådar finnas, fom aga rorel-

fe uti den tjocka hjernhinnan och hjårt-fåcken ,

Icunna åfvertygas af de forfok , lom gifva vid han-

den, at ingen mårkelig rorelfe fkonjes uti dem
når de brännas, ft:ickas och rifvas. Dcfle forfok

åro vål hundrade gängor gjorde med lika utgång
af mig, HerrZiNN, Walsdorf, Oeder och
andre.

Et och annat tyckes befliyrka , at Pulsädrorna

åro retelige : hit horer få vål membrana mufcula-

ris fom ock aldramåft, nödvändigheten at finna

orfaken dertil, hvårföre en utvidgad pulsåder fva-^

rar emot hjertats fammandragning och efter ut-

vid-

(i) De Elcflric, p. 79,
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vidgandet antager fin förra ftorlek. Det år icke

obekant, at berömde Mån och nyligen Senac
famt Whytt (k) hafva fa mycket tilågnat puls-

ådronias och i fynnerhet de mindre rörens rete*

het, at den förre har nåftan uteflutit hjärtat ifrän

i

de orfaker, Ibm gora, at blodet omloper uti enlef^

I

vande kropp. Jag nekar icke, at denna fats har

I en ftor fannolikhet få val i anfeende til ofverens-

i

llämmelfen med tarmarna, hvilka medelfl: den
" mafk-lika rorelfen dritva fina våtfkor , lom ock
den fornåmfta puls-adrens exempel uti filkesma-

Iken, fom mange hafva ment vara defs hjärta,

hvilkcn aldeles fom en tarm efter hand dragés til-

famman och pä det fåttet befrämjar vätftornas

I

omlopp. Vidare tyckas befynnerlige inflamma-

1

tioner, fom härröra af et aggandc, vara härtil et

bevis. Ändteligcn fynes denne lak bekräftas af

de kreatur, uti hvilkas vätfkor någon rorelfe va-

rit ofrig, fedan hjärtat varit utrifvit, fom icke

tyckes kunna tilfkrifvas någon annan orfak, ån
puls-ådrorna) ty med Microfcop har man fett på
fiflcar och grodor, fedan hjertat varit utrifvit , at

blodet en hel tima här och der uti puls -ådrorna

rordt fig af och til, och at det genom ådrorna

kommit tilbaka til hjärtat: man har ock fett uti

fmä filkar, at blodet uti rören flutit fram och til-

baka, fedan hjärtats och ganens (branchiae) rorelfe

uphort^ och ingen kånfla varit quar.

Vare nu härmed huru det vil, få bevifa dock
forfoken icke något dylikt: den ftora puls-ådran

(aorta) drager fig icke tillamman når den retas

G 3 antin-

(k; L, c. p, 95,
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antingen utvårtes eller invårtes medknit, gift
^

eller rykande falpeter fpirim^ få framt man icke

hit vil fora den fanimandragning, fom Iker af

vitriol olja(l) hvilken ock finner rum, om den pä-

ftrykcs mänga timmar 5 fedan kixaturet är dodt.

Pa grodor, fom med Microfcop åro befkådade

,

har jag fäfångt retat pulsådrorna med högt dertil-

lerat brånnevin, faitpeter fpiritu, och åtlkilliga

fkarpa våtlkor^ ej eller har jag fett någon rorel-

fe deraf, oaktadt blodet uti de retade ror forvand-

lades likfom til en falfva af jord-^färg.

For ofrigt har jag ingen gang fctt^ at puls-^

ådrorne dragit fig tilfimman hos de kreatur, på
hvilka jag med Microfcop har befkadat blodets

omlopp. Mångfaldige gångor har ja^ fett uti fi-

jfkar och grodor, at blociet rort fig mänga timar,

dä Ukvål puls'ädrornas hinnor varit fä orörlige
,

fom glasrör : en åder fom lag uppå en puls-åder^

år icke uphogd af dennas puls-flag, hvilket man
eljelVmed Microfcop tydeligen kunnat fkonja,

Hvad Heydes (m) forfok vidkommer, fom han

anforer, at en opnad puls-äder pä en groda dragit

fig fä tilfamman, at den blef foriloppad, fä har

jag ofta fett et deremot ftridande ron, nämli-

gen at puls-ädrens opning har behållit fin vidd,

och forblifvit orörlig, utan at antingen famman-
draga eller utvidga fig. Altfä faltån jag icke

aldeles vil forkafta retelighetcn uti puls-ädrorna

,

få finner jag dock, at den icke genom forfok

kan beftyrkas.

At

(1) J. G. Zimmermaii p. 24. (w) GbC 35,
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A t tillägga Ådrorna cn rctelighct, fynes ock
vara betånkeligt : nog finner jag uti dem en ror<rl-

jle^fom horer til andedrågten och hål-ådren, hvil-

kcnjag, ifynnerhet hos de kalla kreaturen, har

ofta fett draga fig tilfammans vid hjärtat och
drifva blodet in i hjårt-orat. Det vet jag ock,

at en åder har något tydeligare dragit fig til-,

ifamman än en puls-åder af (karpt gift, fom vi-

Itriol-olja och rykande faltpeter fpiritu^och at den
utdrifvit blodet, hvilket jag har fett hos en katt

bch killing. Men fom ådrorna icke draga fig til-

famman hvarken afknif eller medelmåttigt gift,

fom infprutas , och man icke kan förmoda, at nå-

I

^on våtfka, lä länge månnilkan lefver, flyter i

i
ådrorna, fom år få Tkarp, fom et gift 5 Sä tycker

jag at reteligheten uti ådrorna år antingen matt
eller ock ingen,

Mjolk-ådrorna draga fig ock tilfamman och
blifva toma af vitriol-olja. De aga ingen ringa

tetelighet, fom deraf kan flutas, at de fyIde af

mjolk-faft, efter döden tomas och dragaslå til-

famman, at ingen holighet blifver ofrig,

Åtlkillige Silgångs^pningar aga icke ftorre re-

telighet, ån ådrorna. GallMäfan den allmänna
Gall-gängcn (du6lus choledochus) vattu-gången
Cureter\ vattu-roret (urethral draga fig i fimning

tilfammans, når de röras af något fkarptgift^ men
tyckas icke kanna et medelmåttigt aggande eller

när de retas med knif.

Fattugdngen känner icke cn gång retandet af

vitriol olja, och tyckes derforc vara utan all kott-

aktig kraft, åfven fom man ock aldrig med nå-

gon fäkcrhet kunnat vifa kott-trådar uti denna
gäng. G 4 Hår-
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Håremo-t hafva mine forfok gjort mig md|
ofvertygad om Bläfans beftaffenhet j ty når denJ
ti en half-dod hund retas med knifeUer näl,fådr3|
ges den vål icke altid> dock ofta fa tilfammans!^
at den bringas til minfta vidd, och utdrifvervat-
net , faltån iinderlifvet år opnat. Jag har ock fett
at blafan, focn med fit vatten var fyld, har af fig
fjelf efter döden dragit fig tilfiimman och bliS
vit tom.

Uterus hos de fyrfotade kreatur år ock retelig
och har en tydelig matklik rorelfe , fom icke år
fvagare ån tarmarnas, antingen den lemnas uti
kroppen eller ock Ikiljes denfrån. Det tyckes at
man ej eller kan tvifla om modrens retelighet hos
månnifkan, hvilken til en ftor del forråtttar fod-
flen, och drager fig få ftarkt tilfamman, at han-
den blifver matt och dofuar på den, fom hjelper
en barn-foderflca. Håraf kommer det, fom be-
kant år, at RuYscH,fom var ak for rådd vid mp-
derkakans utdragande, litade fåkert derpå,at den
ftulle af fig fjelt utdrifvas, oaktadt det drogdc
något.

Retelighetcn uti partes genitaks år vål befyn-
nerlig och fädan, at de forlåttas uti rorelfe for-
nåmligaftaf de tankar, fom fornoja-Sjålen, fäfora
af et aggande. Men at denna rorelfen år af en ge-
menfam befkaffcnhet med de andra kroppfens de-
lar, år klart afden refning fom fororfakas af vat-
nets yranigbct, fådens ofverflod, Spanfka flugors
bruk, och droppels fkarpa vatfka. Det må va*
ra med deffe retelfer huru det vil , få år det dock
viftj at de dragga ådrorna tilfammman och hindx-a
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I

blodets lopp uti dem. Robert Whytt fom
har en annan mening och leder refningen af etym-
nigiire blodets tilflytände uti pulsådrorna, tyckes

icke veta det forfék, at penis på en månnifka el-

ler kreatur blifver ftyf når den bindes, hvilkct

ock hånder defs yttra ända (glans penisj dä den
klåmmes af den tilbaka dragna forhuden: uti des*

fe folien år icke den ringeile anledning, at tro det

pulsädrc-blodet ymnigare IkuUe tilflyta.

Alla Kott-^fpiror åro retelige
;
ingen undanta-

gandes, få vida mig år bekant, Ikålfva efter dodcn,

darra, draga figymfom tilfamman ochblifva å-

ter fläka. Detta har iag funnit uti tinning-mu-

fkeht, brofl:-muikeln 5 underiifvets rata mufkcl
och de man kallar fterno-cofl:ales, cremafter, fphin-

éler ani. Dylikt har Robert Whytt (n) fett u-
ti blåfans rynkband, och andre uti andra kott-fpi-

ror. Ofta har jag med nöje fett, at llernocotta-

les aga den kraft, fedan broilbenet år franltilgt,

at de boja refbenens bråfkor och fora dem inat:

jag har och fett at deras retelighet varat långe, ja

jlångre ån mellan- gardets. Nu fom et kreaturs

kottfpiror af fig fjelfva dnrra efter döden, fom
allmänt år bekant (o), få kunna de ock lått

upvåckis ifrån fin hvila til rorelfe , antingen
man retar nerven, fom går til mufkeln, eller

ock fjelfva mufkeln med knif eller gift. Dy-
like forfok har Herr D. Zimmerman gjordt,

WooDwARD med oxars kott-fpiror, W.Croone
med en mufkel på et månni(ko-lår, hvilken han of-

G f ver*

(n) p« (o) Highmor clisquiC anat. 137. B. Lan-
grifh de mom nmfcuK p. 51. Wo®dward p, 74. 1. c. Par-

fons de motumufc, p. 68. W, Croone de motu mufc, p»

JO. lAmx\x de luech, med. Hughes Barbados p. 309.
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verftrok med en fkarp v^tflva^ Bremond paen
gröda. Herr Oeder har fett, at kott-fpiror fatt

häftiga ryckningar^når de med liilt blifvit beftrod-

de. Uti det förra forfoket kommer det ej derpä
^iijom nerven år hel och har gemenlkap med hjer-

mn, eller om den år aflkurenj ty uti bagge fal-

len drager en kottfpiro-trå bada andarna til den
medlerita delen och några tvår-böljor gä ofver en
i rorelfe forfatt mufkel. På en groda har jag med'
microfcopicke fett, at blodet drifvcs utur en ver-

kande kottfpira, utan at det likahilt behållit lit

naturliga lopp ; ej eller blifver en fädan muflcel

blek hos något kreatur. Långt for detta har jag

anmärkt, at Harveji ron med et grod-hjerta,

fom blifver blekt når det utdrifver blodet, har va-

rit orfak til de felaktigheter ^ fom berömde mån
hafva bårvid begått (p).

Denna reteligheten år uti de flåfte kott-fpiror

jådan, at de afet retande draga (ig ätfkilligagån-

gor tilfamnian och åter flakna de , til defs de, når

darrandet uphorer, aldeles komma uti hvila. Det«
ta ymfandet uti en verkande kott-fpira befuines

* tydeligen uti de räta bukmuflvlarna , och fterno-

coftali, utan at man blifver varfe några tvärtrådar,

hvilka Hamberger (q) och andre utan all nöd-

vändighet antagit uti bjertat j ty uti de nu nåm-
da kott-fpiror äro alla trådarna rata och ligga bre-

devid hvarannan, hvilka dock ymfom blifva fläka.

ögne-ringen
^

Iris^ fom tyckes vara underligt

,

år icke retelig , om den retande orfaken år Me-
cha-

(p) Coniment. Boerh. n. 400» Phyf. prim. lin, n, 4.

(q) 111 progr^ de cauffa dilat» cordis.
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chanifk, fåfom knif och dylikt, hvaroni jag for-*

ur har nåmt. Härvid århindrar jag mig hafva fun-

nit hos Whytt (r), at Iridis dimiwndragande
icke härrorer af någon kottaktig kraft ^ emedan

;

den efter döden forblifvcr ganfka vid, hvilket jag

I annars ofta hat fett, och nu nyligen hos en katt,

dåden dog, på hvilken ogneholet (pupiila) var

I
fä vid, at iris knapt {yntes. Hos en groda har

jag tykt, at den år utan all retelighet.

Ibland kott-fpirorna åro någre, fom Uti den
lammandragande krahen aga företräde, och be-

holia den länge efter kreaturets dod. Uti deras

antal lämnar jag mellan-gårdet forfta rummet,
hvars belkafFenhet år, fom jag altid funnit, atdet

fortfar uti fin rorelfe eller åtminitone darrar af

i nervens retning, når de andre mufklar efter do-

I

den hvila, Jag har fett, at det varit reteligt och

I

darrat cn timma ja ock mer, fedan kreaturet va-

rit dodt, och då tarmarna redan voro (lilla. Dylikt
har ock Herr Zimmerman fett (s), och långt;

for detta har J. Jacob Wepfer (t) anmärkt, at

diaphnagma dragit fig tilfamman fedan magen var

uttagen. Vid denna beråttelfen bor jag dock ic-

I ke fortiga, at andre kott-fpiror åfven ock hos de
kreatur, fom aga varm blod, hafva underllundom
darrat, fedan hjertat uphort, at rora fig, hvarpå
Herr Oeder. anförer exempel (u). Merendels år

det dock få, at mellan-gårdet
,
hjertat och tar-

marna kunna retas , eller ock , at bagge de fenare

röras af fig fjeltva, når de ohigc kött-fpiror af-

lagt all benågenhet til rorelfe.

Når

(r) Seåi VII, (s) p, 19. (t) De ckut. aquat. p. 195.
(u) De temporali p. 4.
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Nar Mat-Brupen retas ofvanfore mellangärdet,

fä dragés den nog ogonfkenligen tilfaninian. Defs
matklike rorelfe har jag ock tydeligen fett både
med och utan retnino;. Håraf menar jag, at de
tvifvelsmäl åro uploltc, föm en berömd man icke

långefedan anfört emot mat-ftrupens rorelfe.

Magen år nog retelig, når den rores Ined gift,

fafer man, at likfom en fåhr och ncd-trykt rand

löper ofver honom > fker retningen med knif, få

nen och annorftådes. Jag har ock lett, at magen
i fynnerhet af gift di^agit fig tilfamman vånlter

om pylorus, i fkapnad af en cirkel. Stryker maa
gift på en opnad mage, fä gifver den fkum ifrån

lig och rullar ihop bräddarna likfom tarmarne. At
man icke med Herr Schwarz ma tillägga luften

någon verkan 5 fä har jag fett, at magen, lom lyfte

genom mellan-gårdet, rördes af den matk-likero-

relfen, då undcrlifvet ännu icke var opnadt. Man
kan ock fe det iamma genom den blottade buk^-

fåcken (peritönseum). Hos en katt och kanin

har jag funnit at denna rorelfen varat en hel tim-

ma, och uti enftor rätta har jag fett magens matk-
lika rorelfe, när den uti tarmarna uphort.

Det ar dock uti magen jag vet ej hvad for en

trogliet, om man jämförer den med tarmarna: en

med gift retad grod-mage har icke det riiigefta

dragit fig tilfimman. Ofta har jaggifvit ingift,

men allenall en gäng fett den rorelfen, fom gor

.upkaftning, hvilket fkedde med häftiga och kär-

ta fkakningar, fom tidt och ofta återkommo. En
gäng har jag ock fett, at magen dragit fig tilfam-

drager den fig tilfammans vid hoi

man
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man och blifvit platt af famma fubliriKrade mer-

jcurio, ibm var ingifvcn.
^

Tarmarne (inteftina) få vål de grofve, fomfmå,

aro ganfka retelige ^ åfven ock blind-tarmen (cas-

cum) hos de kreatnr, uti hvilka den åger någon
ftorlek* Jag har^fåfom WepferocIi Stahl(v)
fett, at excrementerne blifvit utdrihia, fedanbuk-

miifklarna varit opnade ochförftorde. Låggerman
nu hår til, at et af feber förftoppadt och trögt lif

kan opnas utan viljans tilhjelp och utan kryftan-

de, om tarmarne allenalt retas af etlavement> fä

finner man lått huru fvag de nyares mening år,

fom tilågna buk-mufklarna en alt for llor verkan
vid lifvets opning* Ingen del i en lefvande kropp
behåller fin rorelfc längre, ån tarmarne, fom ofta

häruti ofvertråffa hjärtat, hvilket jag 14 gånger
har fedt: och tyckes få ofta hånda, fom under-

hfvet opnas forr ån broftet, at tarmarna derafblit-

va kalla (w). Men få vål rorelfens qvickhet, fom
defs beftåndighet jåmte ailidra fkål låmna dock
hjårtat det foniåmfta rummet j ty vallmoge-faft

(opium) fom forftorer tarmarnas matk-lika rorelfe,

och fortager nåftan all retelighet uti kroppen, for-

fvagar icke hjärtats rorelfe och krafter, fom jag

åtfkilllga gångor har fett* Uti icke få forfök liar

hjertats rörelie varat längre , ån tarmarnas, hvar-

pä jag har t exempel antort uti tnin dagbok. Of-
ta begynna de tarmar, fom varit ftilla, at ä nyo rö-

ra fig, antingen af luftens kold, eller någon annan
obekant orfak, hvilken rorelfe efter hand tiltager.

Jag finner, at den matk-lika rorelfen, fom nåftan
' efter

' -> " "" ' ""' "
'

*

(v) Theor. vitx åc mort, (w) conf. Oeder p. 5, & G.
Zimmerman,
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efter allas yedertagna mening borde uphora) faft ii;

mer okas uti de tarmar^ fom åro ifrån kroppeii |
ffcilde. Utvårtes låta tarmarna reta fig med
cnal^ Högt deftilleradt brånvin eller gift^ men inå
våi^cs åro de i fynnerhet mårkeligen retelige. Nar
man genom en gjord opning uti tarmen inforer

gift, iå vifar lig gallan med mycket Ikum, lom
ymfom utflyter och åter infuges. Aldrig har jag

tydeligare lett denna rorelfen, än hos en katt^foni

hade fått fublimerad mercurius. Öpnjngen af eri

aflkuren tarm ändras på det fättet, at brädden dra*

ger lig tilbaka, och rullar fig om det nälla ftyc*'

ket, få at dels irrc lida vändes ut, fbm khbba?
lätt vid närhggande faker : är en tarm allenaft 6p-
nad, fä dragas defs bräddar på famma fätt tilbaka.

For ofrigt år denna rorelfen få fvår at i akttaif

ga, at den fvärligen kan bringas uti någon ord-^

ning: i allmänhet är det dock klart, at tarmei^

drager fig tilfamman, när den följande nedre de?,

len utvidgas, hvilken emottager det, fom (iei|

tilfammandragne delen honom gifver: altfä oni

man med gift rorer en del aftarmen, få blifver deii

fmalare och torer den influtna materien tildennår^

mare delen up eller ned, blifver härd fom enknylj
\

och drager fig få noga tilfamman, at helaholighe*
!

ten tilflutes^ när detta är fkedt, fä rorer fig deii

utvidgade delen af och an, drager fig^tilfammanji

och fbrer excrementerne up och nedåt.

Hos en kanin, fom fätt gift, har jag fettjÄ
det ena ftycket af en tarm varit uti det andra^lm

krupit : den utvigdade tarmens del emottog den

närmare, fom var tilfammandragen och fmal.

hvil-
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hvilken dock med lätthet äter drog fig Utur dert

utvidgade tarmen och förde riiat-faftcn) fom fort

år fagtjUp och ned. Hår til med år det ock vis fl ^

at tarmarne andra deras låge efter längden, roranr

de fig nu til höger ^ nu til vånft:er : under denna
^

rorelfe blifvä de trådar, fom foljä tarmarna långs-

at tydelige och fynlige, äfven fom tvårtrådarne

fynas båttre, når tarmarne draga fig tilfamman.

Uti de kalla kreaturen tycker jag, at tarmar^

ne åro mindre retclige : en timme efter underlif-

vets opning har jag fett, at mage och tarmar

vor^ reteligc på en groda j men hjertats rorelfe

varade dock låogre.

Änteligen kommer jag til at'tala om det verk*

tyg, fom år aidramåfl;retcligt, nämligen om Hjär^

tat^ hvilket fom det år källan til all rorelfe uti

piånnifkans kropp, få år det och dertil fkickeligaft

och låter reta fig af den minfl:aorfak. Detta kan
man nog finna af forfok, i fynnerhet på de kalla

djuren, hos hvilka det hur enganfka beftåndig re-,

telighet och^ vida ofvertråffar tarmarna uti dea
förmågan, at åter til rorelfe kunna upväckas. Det
rores iängfl: hos de kalla djuren, nämligen uti 24
(til 50), ja flera timar efter deras dod^ men hos

ct varmt djur uphorer defs rorelfe fä fnart fettet

ftelnat , fom år en allmän grånts för rorelfen uti

mufklorna. Gemenligen ferjag, atpulfenuti et

Grod-hjerta varar ofver natten, dock fällan til

den följande morgonen. Det kan ock lått ifrån

fin hvilo upvåckas til rorelfe af et utvårtes retan-

de fom med nål, knif, päftrodt falt, och under-

ftundom med varmt vatten allenaft, fom Wood-
WARD
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WARD anmärkt (x). Hjert-orat h^ir åtfkilliga

gångor dragit fig tilfamman når det med giftblit*

vit retadtj hvilket jagock har fett uti fjelfvahjer-

tat 5 dock håndcr merendels ^ at et gifts retande

fororfakai- en kart rorelfe 5 fom gemenligen haller

lig allenafl på et ftålle, eller ock dår^ hvareft re-

tandet (keddej men dctbåfta fättet, at bringa h jer-

tat uti rorelfe år^ när defs inre fidor retas, fom
kan erhållas allenaft med blafande. Det kan ock
vinnas med alla vata faker, ja med luften, hvil-

ken år låttaft af alt, fom drifves uti hjertats hålig-

heter, och år det lika mycket; antingen man in-

fprätar vatten uti hjertat , eller blåfer luft in uti

endera af hol-ådrorna, eller uti mjolk-gangen (du-

ébus thoracicus (y), eller fom näftan år det fam*

ma, om maninblåfer luft uti luftroret, fom genom
luftbläforna kommer til blodet och uti det vån-*

llra hjertat : detta forfok har allmänt namn ufRo^
BERT HooK, hvilket jag ock ofta har gjort på
åtfkilliga kreatur. Denna retelfe, fom fker inuti

hjertat, äftadkommer et beftåndigare fimmandra-
gande, ån den retelfen, lom flcer utvärtes och gor^

at det ofta drager fig tilfamman och åter utvid-

gas, hviiken rorelfe efter hand blir fvagare, til

defs den aldeles uphorer. Ej eller förlorar rete-

lighcten något af denna flags retelfe, hviiken dock
{kcr af gift, fom gor den delen nåftan orörlig, foni

det vidkommit. Det år icke lått at fåga, hviiken

del af hela hjertat år måft retelig* Anatomici haf-

va i gemen gifvit det ho^ra orat och hjertkamma-
ren toretråde 5 men jag narvift, fom jag menar,
at dcc högra hjertat har hårutinnan icke någon be-

fyn*

(t) c, p, 52, (y^ Wepfcr cicut. acjuat, p. 297.
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fynhcriig fornion 5 och at det vånftra hjertat öcH
orat iden håndelferi längre rora fig^ när man låter

den retande orGiken längre forblifver pa farami

fida (z). Jag finner ock at tyngden den retan*^

de våtfkan icke fordras^ hjertat rores ju qiiickt

når det med luft inbläles, fom är tufende gängoi^

låtture ån blodet ej eller är rorcHen,, fom afJuft

itororfakas, trögare^ åii af infprutadt vatteh. Altfå

laktar jag icke mycket den ringa fkiinad, ibm år

iemellan tung och lått blpd^ hålft fom jag ier^ at

ihjertat hos et fofter cjvitkare och fnällare rores af
defs tunna och låtta blod, ån hos ,en fullvuxen^
fom har tyngre blod. EhuruVäl fkarphet ické
fordras til at reta hjertat^ fom inbläft luft oGhirt-i

fprutat Vatten beviAij fä okar det dock reteli^he-

ten^ fonl kan fes af lalt ^ men retandet förhåller

lig icke fom {karpheten-, ty den inre fidan af
hjertat har icke dragit fig tilfamman, når den ror-*

des med rykande faltpetcr fpiritu*

. Orti nu nägön fl^ägar, hvarfore hjertat år merä
rételigt, åildearldre kottfpiror, fä kan manfvari
ligen derpå f^ara. Nerverna åro der icke 'flere^åii.

lannorftådes, och fnarare tnindré, åh uti ogäts rnu-
jfldar, Whytts gifsning år, at hjertats nerver å-

ga mer kånfla bdh i följe deraf år retnirigeil låtta-

I

re(a). Men hvarutaf har då hjdrtat en få ffcarp kan-
iflaPmonnederaf) at dels nerver åro mér nakiieoch

j

närmare defs iilra fiddr? Ahätoiliién gifver håriid
'icke mydken Uplyfning, om tiian ej vil anföra det
ganfka reteliga hjen-öratjfomårnög tunt.For miii

'

del vil jag icke ögilla denna orfak, foni ock for-
klarar tarmarnas reteliga natur^ hvilka ärö ganfkå

H rcte-
t -i- —. .— ,

;
_ - - - - ^.

(z) In Cemmcnti Soeiet. Reg. Gotting, T, I, (a)p. aixj
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lige, oaktadt de häfva få nerver. Huru gyckel?
nervernas nakenhet bidrager tU at gora en fkarp

jkånlla^ finner man lått af vattu^roret och blSfan,

få ofta den Jiemmen felas, hvarmed deras inre fi-

da år ofverdragenvoch äfven af fjelfva tarmarna,

hvilkas fammets hinna (viilofa tunica) gifvcr blod

ifrån fig, når flemmenår bartfråten. Men Ana-
tomien vifar fvårligen denna nervernas nakenhet,

fom ej utan moda kan vila de ftora nerv-grenar,

fbm gå til hjertat. For ofrigt har Ålen ibland

älladjur vill minfta retelighet^ fä val til hjärtat

fom mufklar.

Af alla de forfok, fom hår blitvit anförde, kan
man lått finna, at intet uti kroppen mer år rete^

ligt, ån eri kott-tråd, fom få åger denna egen-

fkap, at den af minfta vidrörande ftråfvar til at

blitva kårtare. Det år ock klart , at rctelighc-

ten år ftarkaft uti de delar, fom h6ra'til lifvet^ ty

når de andre kott-fpiror redan uphort at rora fig,

få behåller mcUan-gårdet 5 när det ånnu år helt^

en benägenhet til rorelfe. Når detta hvilar, få

åro mapc och tarmar ånnu retelige, och aldrafift

kan hjärtat uti rorelfe forfåttas. Alt detta tyckes

fifva den båfta Ikillnad emellan de verktyg, fom
ora til lifvet^ (organa vitalia) och til viljan

(örgana voluntaria) > nämligen et ringare natur-

ligt retande år tilråckeligt for de delar, fom måft
åro retelige, då tvärtom de tröge delar icke for-

fåttas uti rorelfe, om ej viljan kommer dertil,

eller en ganfka ftark retelfe, fom år mycket ftor-

re, ån den naturliga j tynar en fådan kommer
dertil, låårdet bekant, at åfven de kott-fpiror,

föm lyda under viljan, häftigt bringas uti rorelfe,

hvilkct man kallar ryckjiing (convulfio).

Dét

4
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Det kan ock lått bevifas , at denna förmågan
til at aftadkomma rorelfe, år (kild ifrån all annan
kropparnas egenOcap (b). Spänftiglmen fom när-
ttiaft hårtil kommer , har fif fåte uti en torkad
cnJd, fom fä förlorar fin tetelighet, at alt tyckesjm dodt uti en groda, när det år torkat: for
ofrigthorer fpånltigbeten til de hårde och rcte-
ijigh^ten til de blöte kroppar. Polypen, fom har
inga ögon, år fä retelig^ at defs kropp rores af
blotta Ijufet. De flemmige diuren, hvars krop-
par ej fynas åga minfta fpänftighet, åro ganOcare-
telige. Whytt lågger hårtil, at hjertats rorel-
|re af fig fjelft uphorer, och at den a nyo börjas,
jhvilket icke finner rum hos en fpånltig träd. Bat-^
TiE' (c) fager at cn fiber år 'mindre retelig hos eii

IfiiUvuxen, hos de yngre mer, efter fom den år
hos de förre fpånftigare.

NuJom en kott-trad beftär af gelée eller lim,
och fmä jord-delar, lå kan det frågas, antingen har
rcteiigheten fit fåte uti limmet, elier uti jord-
delarna? Det år troligt, at den fitter uti limmet,
jefterfom det har en benägenhet at draga fig til-

Ifarnmans, når det utfpånnes, dä tvärtom den tor-*^

ra jorden uti alla kroppar aldraminfl återtager fin
férra^fkapnad, och är fprod, at defs fmä delar, fom
?n gäng åro frän hvarannan ftilde , icke äter for-
enas. Hår til^kan man och lägga, at de yngre
ki^eaturenbeftä af mer lim ån jord ^ men defle ara
ijiåft retelige, fom at pulsfens häftighet bevifes ,
hvilken år ganlta ftor uti et fofter^ dä hjärtat bor-

H z |ar

(b) Zimmcmian in Adddid. Oecjcr p. 7.
(c) De princip» auim. p, 34,
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jarfla (piinétum faliens)och efterhand forminflcas^'

lå at den ifrån ifo puls-flag minflvas til po'och öo
pa minuten hos en gammal, f^or ofrigt hafva alla de
delar i mannifkans Jcropp, fom beftä af mycket
jord och åro tunge^ fäfom ben, tänder, brafkor^

ingen retelighet/ jafjeliva den retclige kott-trå-

dan blifver trog och orörlig endaftgenom torkan-

de 5 dä limmet år bärtdunftat.

Det åtcrftodo nu at underfoka^ hvarfore lim-
met, fom blifver af et dodt blod-vatten, år rete-

ligt uti et kreatur. Whytt fåger jåmte annat

dylikt n^ed Stahlianerna, at fjålen fororfakar

detta, idet hon, fom känner olågenheten ^ dra-

ger tilfamman en vidrörd kott-träd, på det hon
må gora fig ledig ifrån en fådan befvårlighet.

Men faftån denna förklaring år ganfka lått och
gor ofs i haft lediga ifrån all moda, få tjockes den
dock icke derfore ofverensftåmma med det , fom
yi fe hånda. Reteligheten år ju fkild til hela fin

befkafFenhct ifrån känflan, hvilker borde annor-

ledes förhålla fig, om reteligheten forörfakadesaf

kånflan y ej eller, om man ville detta antaga , vo-

re de delar retelige, fom åro fkilde ifrån fjälens^

valde, hvilket dock ftrider emot våra forlok, fom
vifa, at et dodt kreatur forblifver reteligt, åfven

når defs delar åro foildrade ifrån kroppen, hjärtat

iitlkurit, hufvudet athuggit, eller känflan på nå-

got annat fått dem betagne. Intet år allmänna-

re, ån at fe, det hjårtat och kött-fpirorna på ert

groda forblifva retelige, fedan rygg-märgen (me-
dulla fpinalis) och tillika hufvudet åro affkurne.

På et fint fått foker Whytt (d) at gora dods-

.

' tiden
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tiden ovifs, och menar, det kreaturet har Innu lif^

då det tyckes nägon ftund varit dodtj hvarpähan
anforer exempel at drunknade månnifkor och dem,
fom fiillit i däning. Men fom det år vift, at

fjålen har fit fåte i hufvudet och at hon icke

formar någon ting i kroppen, fedan det år af*

huggit, och åfven fom det är otvifvelaktigt , at

ingen känlla föres til fjålen, eller at hon kan be*

falla det nägon rorelfe fkal (ke, når nerverna åra

forftorde eller bundne, fä år det ock ej troligt,

^rt reteligheten hårrorer af fjålen, hålft fom den
blifver quar, fedan antingen hufvudet år afhug-
git eller någon kropfens del förlorat gemenfkap
med fjålen, formedelfl: nervens bindande och af-

fkårande. Detta år få klart, at det icke vore no*

digt, at anföra hjärtat, fom nogfamt vifar, detre-

teligheten hvarken upkommer af någon fjålens

kånfia, eller llyres af hennes vilja. Jag fer altf^

at vare vederdelomån antaga en ting , fom ftrider

emot deras gifna befkrifning, nåmlipen at uti dea
del flval vara en kånlla, fom icke känner, och at

det {kal vara en viljans verkan, hvaraf den icke

vet, och hvilket den icke kan åndra^

Hvad år da fom hindrar, at vi icke kunnc få-^

'

ga, det reteligheten år den limmets egenflvap uti

ct kreaturs kott-träd , formedelft hvilken det dra-

ger fig tilfamman, når det vidrores och retas

hvartil manicke har nödigt at foka någon grund,
åfven fom man icke ånnu kan gifva nägon
giltig orfak til den dragande kraften och tyngden
uti en kropp (gråvitas) ? orfaken år phyficalifk,

ligger åfven uti den inra konftbyggnaden forbor^

gad, och finnes genom forfok^ {qxt\ åyp no^ ty-
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deligc til at. vifa den famma, men åro altfor grof-

ve til at utröna orlaken uti fjelfva konilbyggna-
den.

Reteligheten håmmas genom torkning, fet-

tets Itelnad, men i fynnerhet hos et lefvande

kreatur af ingifven Walimoge-faft (opium). Jag
har fett, åfven fom den berömde Herr ä^braham
Kaav BoERHAAVEfe), at mageus ocli tarmamas
mafldika rorelfe deraf upliort, likfom den af fig

Cjelft plägar ftanna ock icke af någon retning åter

Vpvåckes. På en Katt har jag dock fett^ at dcrt

varit ofrig^ Samma gift dampar ock blafans ro-^

r^lfe. Ja jag har ock fett, at Wallnioge-faft, fom'

var gifvit en Groda, har fortagit den mafk-lika-

rorelfen och tarmarnas reteliga egenlkap, famt
nervernas kraft at upvåcka ryckningar ^ dock har
jag icke funnit det, fom Robert WHYTT(f)få-
ger , at det hämmat hjärtats kraft»

Nu efter fom nagrc berömde Mån hafva flcrif-*

vit, zt Reteligheten h' GU ny kroppfens egenfkap^
och tillagt mig den hedern, fom (kulle jag forft

Upfunnit denna en lefvande kropps hufvudiakeli-

ga förmögenhet , och fom andre tvärtom hafva

ment , at denna låran är hvarken ny eller grundad,

fa; har jag for nödigt aktat, at något bifoga oni

hiftorien deraf. Någre. morke famt hår och der

^ifiig fjeift forekommande ron hafva alla tider vift

iig, få at darrningen uti ét affkurit kott icke

varit obekant fSrViRGiLius. Det finner jag dock,

tft de gamle icke hafva gjort något forfok , xil at

reta

(e) In impetum faciente Hippocratico*

i^i) Pag. 371, 572,
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reta kott fpiror, och dymcdelft upvåcka en rörel*

fc. Franciscus Glisson (g) upfinnaren til den
lefvande kraft, iom har fit fäte uti kropparnas
llamdelar (elementa), har forft brukat , fa vida

jag kan finna , det ordet Retelighet. Ron haf
"han ock anfört, pä det han Itulle vifa, at denna
rérellen upkommcT utanjcänfla, och at kottet p|
döda kreatur drager iig' tiHamman af fkarpa och
flickande vätfkor, famt at det naijurliga begrep-'

per och reteiigheten ilråktc fig fäledes få vidt,!^

benen och vätflvorne uti månnilkans kropp vbrö
derifi-än icke uteflutne. Han har ock gjort gra-

der uti reteHghejcen , och icke förgätit en alt for
mycken och. kliancle retelighet^ om hvilken Boer-
HAAVE fä ofta har talt.

Laurentius BELLiNUs(h) harotk fkrifvit om
den Naturliga fämmandYagningpn ^ och forniedelft.

en MechaniO; förklaring vift, huru fom den Ikarp-

heten, eller en våtflva at hvad flag den vara mä,
fom befinnes uti kott-träden ^ fördes tildefsyta,

och åndteiigen utliallades af nunamda faniman*
dragning. Med åggande ^ ftimulus) har han fä-

ledes förklarat muiklarnas fammandragning, blo-

dets häftigare omlopp, inflammationer^ revul-

jfioner, och evacuationer ^ men inga forfok har
han gjort, med hvilka han nåmde kraft kunnat
beftyrka.

Georg Bagliv (i) har kommit faken nårma--
re, och icke förgätit, at anftälla forfok : han har

fett, at hvar del af et fönderlkurit hjärta l orer fig

H 4 och

i (g) De ventricuto & inteftiiiis. 0{>, VIL (h) De ftimuJss

int^ opiifcula& in L, dc fignis iiiiflione, (ij De fiWa motrice

morboft.
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ppli darrar 5 vmfom drager lig tilfammans ochfla^ '

Icnar, utan all tilhjelp af nerverna , han har ock
fett , at en kott-trå fom afltåres, drager lig til-n

\

Jamman, och det utan fjalens gernenfkap eller

kånfla.

Ifrån den tiden har Stahlns efterföljare myc-t

l^et. yrkat pa delarnas ilyrka ( tonus), eller den na-^

turjiga kott-trädarnas flimmandragning , hvilken

de .dock hafva tillagt fjålen och icke ined någoj

forfok bekräftat 5 äfven fom de i gemen aldrig

fynnerligei:! vårdat fig om Anatomien.

BoERKAAVE (k) har vål crkånt hjertats rete-

lighet och förborgade benägenhet til r6relfe> men
fom han ledde all kott-fpirornas kraft ifrån ncr*^

verne 5 har han c] nog infett 5 at orfaken til rorel-

f^n har fit fäte i fjelfva miifkeln, til hvilken

nerven forer fjalens befallning (Ij förökar ochup-^

Ijfvar defs fimmandragning, hvilket dock kanfkc
utan någon nerv och ilräcker fig vidare , än ncrv-

' fyllemet., hälft fom de minfta Infefter äro reteli*'

^e, hvilka icke en gång hafva hufvud. Johan
WooDWARD har uri tilokningen, fom efter defs

dod är utgifvcn af Hollway, anfört f6rf6k,fom

icke äro at förakta, om den reteligheten, hvilken

jpfter döden är ofrig. Alexander Stuart (m)
har fett mycket nyttigt ^ och århindrat, at en

kott-träy iom är fkild ifrån nerven, behåller lin

rctclighct.

Hår och der har jag fett åtfkilligt, lom tilfål-

ligt vis kunnat andragas om denna fak , tils jag af

defs

(k) Inftit, rei Med, n. 187* (1) Ib. n, 402» (m) De lao-

tii mufcul. p, 13.
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åefs befkafFenhet tvungen at vika ifrån miii Låro-

maftare, (krcf i Comment. BoERH.år 1740. JU^

fä rores hjärtat af nägon orfak ^ fom icke hänorcr

hvark^n af puls-ddrorna eller af hjermn
, fam är 0-

hkint och forboYgad uti fjelfva hjärtats byggnäd^-^in).

t Tre är dereftcr fkref jag, at en kott-^träd uti et

kreatur
^ fom retas j drager ftg tilfamman^ bvaruti

den ifynnerhet fkiljes ifrån en träd uti en ort (o), ocb

at reteligbeten endaft är orfaken dertil^ at de verktygs

fom hora til lifvet^ fortfåttaftn rorelfe ^ då de hvila^

fom lyda under fjalens välde. Men uti min lilla

Phyfiologie(p) har jag uttryckeligen fort hjärtats

rorelle til retelfen, och uti det andra uplaget fq)

har jag ånnu tydeligare, i anledning af mina får-

fok, antagit en kott-trads reteliga kraft, i detjag

har fiigt 5 at den hafver rum utan iierver. Jag
ville, at de fom detta icke mcdgifva, vifte mig

! af hvad for en kropps egenfkap denna kraften här-

rorer. Ändteligen har jag faken angripit med

j

mångfaldiga forlok pä lefvande kreatur, och gjort

deraf de ilutfatier, fom jag hår haft den åran at

framgifva. .

Det har varit mig ganfka kart, at JoH. dé
GoRTER (r) och Fredrich Winter, hafva

näftan pä famma tid (krifvit mycket, fom horertil

detta åmnet. Den fenare af defle berömde Mån
har uti fit Tal: Qm vifsheten i Läkare-konjien (s)
fort all rorelfe i månnilkans kropp til en aggan-
de kraft och kott-trädens retelighet^ Hår och

________ H f der

(n) Com. B, n. 187, not. i. (p) 586. T. IV. a. I74J*
(p] Anno 1747. n, iig. p. 51* '

(q) w. 408. p. 2%%.
(r) In exercit, de motu vkali, (s) Fr^ncck. 1746. fol.



tz* 1753: åpn Maj. Jan,

der håfva åtfkillige folgt defla Mån. Mångå for-^

fok har Boeiihaavens Syfter-fon Herr A-
BRAHAM Kaav (t) anftålt, fom nåftan med mig-

haft famma ändamål. Nyligen har Herr Rob ert.
V/hytt (u) öck forellält den reteliga kraften,,

fåloni orfak til all rorelfe i kroppen, dock pä
det fåttet, at fjålen ftiille kanna denna retelfen

och bjuda tilat befria fig ifrån den deraf foijandé

ferefvärliga kånflian, genom en upvåkt lIimman-:>

dragning. Han ar ingen billig domare,fom mig tyc--

kes > ty han nämner mig och andre få ofta han vilv

tadla, och låmnar mig onåmd, få ofta han be-c

tjcnar fig af min mening. På några kreatur har

han, til at bekräfta fin menings anftålt några;

fl , dock icke nog ofta uprepade forfok^ af hvii-

ka ätfkillige åro emot våra Itridande.

Tvånne vare I^ifciplar, Herr J. Georg Zim-
MERMAN och Herr Georg Christiajst Oeder
hafva gått den råtta vågen til at utforfka denna

den fornåmfta kröppfens egenlkap*, bägge hafva

den famma förklarat utan någon onyttig orfaks

gifvande , lika fom man i våra tider ^ort med
Attradion.

*^ De ea MEtRiE (x') har anfört en ny formo-

genhet af en lefvande kropp , hvilken han lagt ti^l

^rund uti fit Sy(lem , hvarmed han budit til, at

ofverända käfta fjålens andeliga våfende. Han har

ckrktiiägnat fig upfilmandet af denna formogen-

htrten, utan at anföra några defs egna ron eller

forfok. Han {kal hafva fatt mina forfok af en man
ifrån.

(t) De impctum ^iiciente Hipp. (u) Of vital motions^

EåivAh^ i?fl* 8« (^) t^homme machiiic n. Ig» 22*
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ifrån Sveits, fom laft mina fkrifter, ocK åfven

kommit ofver några forfok, om jag icke felar, af

den berömda Albino, med hvilka han ville be-

ftyrka fin gudiofa mening. Men mine forfok ve-

derlägga honom lått > ty om de delar behälla lin:

retclighet, fom åro fkilde ifrån kroppen, och i

följe deraf uteflutne ifrån fjälens valde: orri re-^

teligheten har fit fåte alleftädes uti en kott-tr%

och icke behofver nervernas tjenft, fom åro fjl*:

lens tjenare, la måfte reteli^heten vara något,

fom år ätfkildt ifrån ijålen ,* fä.at reteligheten h\
hvarken al fjälén, ej eller at fjålenår det, hvad
vi i kroppen kalle retelighet.

L Uplåft d. 2^Mm.

RON,
At fårga Caftor-Svart Kläde och mdra

Tltne varor , med Svenfka ämnen.
Af

HARALD URLÄNDER,

1. iTgod och forfv^arlig fvårta fordras*

,

H at Ylle-varan forft år blå-färgad pä
JL kypen.

' 2. Efter det nu brukeliga fått, går dermed få

til : at til fåmrc eller gement fvärt, kokas godfet

forft med gall, tärg-trå, Smack och mera dylikt.

Vitriol lågges fedan efter hand i famma foppa,un-

der detat godfet dels emellan ilåndigt kokan .

JMen til Caftor-fvart kokas godfet forft afmed
Vitriol och Vinften, fedan kokas det ut med
Holts eller Färg-trå på vanligt fått.
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5. Caftor-Svart år ct fårgnings fått, fombriW
kas til den andan, at fina Kläden och Tyger icke

ma blifva få hart handterade, fom det (ker i den
vanliga Svarta £\rgen , och fom icke flär få lätt

falt fom Caftor-fvart.

, 4. Efter det nu vanliga fåttct, brukas til det

Cartor-fvartas utkokning altid Blå-holts, allenaft

med litet Kräpp til. ^

f . A t bruka Mjolon-ris i den gemena fvårtan,

år förut kunnigt : men at

6. Med Mjolon-ris allena båfta Caftor-fvart

kan fårgasj år hittils obekant.

7. Blä-liolzen ger en obeftåndig fvårta-^ fom
innan kart bleknar 5 och fer blä-black ut^ men
Mjolon-rifet ger en belländig fv^rt^.

8. Blå-holtzen kommer utifrån, Mjolon-rifct

finnes i Riket til ofverflod, och år det famma^fom
til Ängland kommer fran Vell-Indien under namn
afJakas-Hapuk. Se KongL VetQufk. Acad. Handi.

for är 1745. pag. zpz, .

*^

> ... .'I

P. Til Caftor-fvart med Bla-holz måfte Salts-

burger Vitriol brukas, men med Mjolon-ris be-

hofves ej annat ån Dyka Vitriol, fådan fom kom-^:

mer från bruket-
g

10. Svart med Bla-holz år rått fvårt at (kolja,

eller gora rcnt^ at det ju merendels fmiitfar och
färgar ifrån figs men med Mjolon-ris fårgadtfker

(kolgningen både lått och vål, och godlet hand-

teras på långt når icke få hårdt.

II.
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II* Caftor fvart med Mjolon-ris gores pa föl-

jande fått: loo Ylle gods, fom förut årbläac

til hog-ftal, afkokas med i6 ^. Svcnfk Dylta
Vitriol och 8 gg. hvit Viniten i z timmar.

Andra dagen ftoljes det ^ fåfom efter Alune-
ring eller vanlig afkokning: ifo ®. tärkadt och
något l6nderkackadtMjolon-ris kokas iaxnt vat-

ten tvånne timmar , då det tages up utm^ ^^PP^-n,
Ävaruti fedan litet Krapp^ få mycket fom vanli-

gen brukas i Caftor fvart, lågges tillika med god-
let, och kokas i-j eller timma, hvarpå detta-^

gesup, Ivalas och fl;61jes.

' It. Det bor märkas, at alt Mj61on*rifet icke

år lika kraftigt j derfore torde ibland merä be-»

hofvas. Skulle fåledes for litet vara tiltagit;, år det
låtteligen hulpit, då man under kokningen fyller

pannan med mera Mjolon-ris foppa, i ftållet for

rent vatten > men år Mjolon-riict fullkomligeit

godt och kraftigt, fä bor man fe noga til, at ej

tages for mycket, ty dä faller fårgen at den bruna
fidan.

* .13. Sift pä höften, dä lofven likväl ånnu åro

Val groha, år båft at hämta Mjolon-rifet.

14. Det fpådafte , hvars quiftar ånnu årogron-
aktigé, ger mindre tårg^ det mera vuxne år båt-*

tre: dock åro de tjockafte ftammarne icke t] ån-»

lige, fä framt de icke flvulle malas fafomSumack,
hvilket hår i landet vore onödig koftnad, hvareft

fä ftort ofverflod år på denna växten.

if . Torkningen bor (ke fä Varfanit, at lofverl

likafullt behålla fin gröna ^fårg, annars blir ej

Mjolön-rifet godt,

öm
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Om

Geometrijka Aherrationer.

år man mcdclft liniers^ocli vinklars afmåt>
i Äing foker napon obekant längd ^ kati

JL > manr låtteligen begå nägot fcli fjelfvaaf^

matningen ,
hvarigenom tiian fåttes i ofäkerhct

om den fokta längdens råtta ftorlek. Och fomli^

mer kunna matas mycket nogare ån vinklar : få

har man fornåmljgafi: at betrakta de tel, fom iip^

rinna af de filla. Om denna Th^o^ia Jberrationi^

finnes något uti Herr Bougukrs Figure dt la Ter^f

re-^ och Herr Mauinonis Verk de Re Ichnograpbicay

men lom deffc lärdas arbeten åro författande efter

Synthetifk method, fä har jag den äran ofveriåm-

na Kongl. Academien några Analytilka uträknin-

gar i detta åmnet.

Når tvånne fidor.C^, Ci3,Tab. IV. fig. i.uti

cn triangel ^ tillika med den derimellan liggande

vinkeln ACB^\xo gifna^ at finna den tredje fidan

och de ofrige vinklarne CAB och CBA.

' Om man kallar fidornc AC—ay BCzzh^ och
vinkelns JCB linus^P : déh obekanta fi-

daa

Ingifvit af

A. G. KÄSTNER.

ProhL I,
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dan JB:=tz j finus och ånus 5=^5 få åj

;r ; 7 : : ^ ^ )
p'^\b: z och 7 : /> : : ^ : 3;;

Vidare lvyr=:p Y i - x^^-^x^ i —

j

men xzrriy, derfore äi*

j>fcr/>y I --hhy Yl —f- 5 eller ^

ap

ya'--^h'^—zabyi—p^ . Likaledef

Zz:z'fp:=: ^-+-^^— ^ab Y Ijp* . Och
y

z Ya^-^b^—xabyi—p^.

Jnm. Emedan Vi—/^^ år cofinus for C, dea

röan kan fatta — hvadan z = ya^-^-b^— ^(^bqy

få måfte märkas, at cofinus af en ftorre båge, ån^

90 -grader år negativ, fäfom uti följande exempel;
o ' ^ f ^ \

' Om C=io8 14= 180— V71 36y,Ä=r7f,
'

f= f8 , blir q~— o
, 31 f^4po.

' ^i'= 43fo och

a'''^b^= 8p89
^ -i-b^ --2q^abz=: iij^fj i^6f.
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* Roten hvaraf år loS, 31:^12:5 den famma^
fom man låter finna genom Trigoiiomctriflv ut*

rakning. At fpara mödan vid quadrat- rotens ut-

dragning, har jag brukat Buchneri TahuUm rudi''

åum^ qmdratorum^ cuborum eid radices i looö*

Probl. 2.

Om man i ftållet for den riktigå vinkeln Cj^

Ikulle taea en annan, iom är mycket litet fkild U
fran den%rra j at flnna^ hurii mycket Iidail z der*

igenöm blir for andrad.

Låt den ariktiga fidän vara fr: ;^ -4- dZj den 0^

riktiga vinkelens finuÄzrp.4"/^p,defscöruuis=^-^^

åfven fom är den riktiga iidan ABy p^ fmus och
cofinus tor den riktiga vinkeln C. Siniis för den

lilla vinkeln, fam år fkilnaden imellail den riktiga

och oriktiga ~e. Så blir

z-^dz :zs.V^'^-^b^—zab. q-\-dq^ och
^^-^%zdz~¥dz^'t::ia^'^b^—zahq~ labdq^ meil

z^z=ta^-^b'^—zabq^ altfå

zzdz dz^ — zabdq. Hvaraf foljef

genom bekanta methödos ferierum , at

dzz± -^q— T-z ^ zz^ ^ ^z^ ^

dz^dq.dfi^ e åvo val icke öåndeligen fmå quantite-

ter ^ faii de åi*o mycket fmå emot de andra : lik^^

Val ^ når dq år ganlka liten , lärer forlla leden af

denna feries tåmmeligen noga gifva värdet for dz^

eller dz zzx^^^dq i det nogafté;

Detta
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Detta feluti fi4an ^J5^ eller kan pck uttryc-

kas pä annat fått, fom f6ljer:^W/=i v^i— ^^-h^^.

Men y i— år nåftan rr i— i hvaraf dp=:^e--^
,

i/^^^nåftan Nu år ^h- dq:2zY i—p^-^-ipc/p-dp^^

hvadan J^r— — och altfa = ~ /f,hvadaa

- .
.
^

•
,

^

Når uträkningen gores med Logarithmer,
mafte man taga i akt, at radien är hår antagen — 1>

titärs Logarithmus år =20. Och Iqm Logarith-

mifke Taflorne Tätta radiens logar. 1O5 fa måftc

% ifi-ån hvaij^e Logarithmo finus den vi tage utur

^aflorna , draga 1-ogarithmen for Semidiametrp

Tabulari lOi och följaktcligcn, efter vi hafve

tvårine Logarithrimos fitiuum y riämligen Ip och le^

mäfte vi forminfku fumman med 20 5 at bringa alt

til radien = 1.

: :L Til ex. . Om man behäller ^^mm tal^ fo ifd-

regaende exemplet , och ponerar, at man u^der

jnåtningcn tagitnoS Z9 j i ftåUet for loS 14^ och

j^llcdcs begett er fel af f for mycJket i Jfå.fSr m»n

/. fin: 168 24= 9^ 977^09

f

Summan =2057783948
/ hir atfifrages 20

I i.
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. /. z = 2,0347507

— lOCOOO rri-^-f

.^iyifeiiva ^
'

'

i

Sifta Logarithmen for gifver aberrationcni

-— dekr af dc antagna enheter ^ och foljak-
JGOOCO
téligen 0^%—:05aff42.

Om jag foker hela genom def^ vår4t
_ _____ . • .- r.

^
i^^— ^a^Sri-^i^ och brukar cof. 108

i ftållet for g' ^-^/j', finner }zg z -hdz~ 1085 58^
iivilketvgifver dz zzo^oöQ. MenTom jag ejgjo^
mig den mödan at råkna ut ;2 och z -f- clz nogary

In til delar, fa kommer det fift fundna våfr
100 ^

'

^etaf^z, i det affeendet, val ofverens med det

förra. : j t

Om man tager en mindre vinkel, ån den ri|tlt

gaj fåfom, om man hade tagit iq8 ipi-ÄaHet

for 108 14, få blir e få val fom dz negativa, eme-
dan ;s då förminftas/ -

CcroJL Om man drager C^—/ lodrätt til ba*

fen ^5, blirxrr —, ocH ä~—- Om långden



äF en cirkels hafya omlcrets kallas hva^rs radius

= 1 ^ och ^5 fäfom finus at en liten bäge, tages
for fjelfva bageri, hvilken innehåller antalet m af
forfta cnitxiiterne, af hvilka halfva cirkel-omkret-

féi) innehåller <5o. i8o eller loSooj fsisezr:

J0800

Och dä detta varde fåttes i ftållet iov e^ famt~
" '^^

.
^

i ftållet for 2:5 blir Aberratiohen dzzJ-^ och
1080D

fom L= 35 14ifp . .
.
5 få år —^l^l^lI^IZ^f^

108
hvareft ^ år et tal affä enheter.

Denna formula gifver Herr Marinoni uti
iit verk de Re Ichnographica Cap, F. Num. V
Scbol. .

Håraf följer ockiä, at Aberrationen for ylB
blifyer den famma, om An^ijler-aberrationen

,

fom år gifven genom forblifver den famma^och
man tillika altid befinner fig uti €D^{om år paral*
kl med /iBy efter / och m då blifva oförändrade.
Således hafva Trianglarne JCB och ADB lika
Aberratiofier.

Når tvånne Linier BA oc\i AC. Fig. i. åro
pofitione eller til deras Itållning gifna^at finna
punden C på dea ena, uti hvilken då en gifven

I ^ vin-
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yinkcl B,CE ftålles, defs fobtcnfa BE på den an*

dra år aldraminft.

Om man tager punftenM oåndéligennår in tä

C^fammanbinder punaernc A/ och' iJ och gor vin-

keln BMF^BCE, fämåfte vinkeln BMh\tx na^

tura minimi ^ hafva femma Subtenfa på linien AB^
fom vinkeln BCE^ och aiedes^ A^^ råka JBwik
punden E. Men emedan nu BCE — BMEy
la åro delTe vinklar uti et och famma cirkel;-

fegment, hvars bafis Ir BE ^ ach fåledes BCMÉ
en fyrkant inlkrifven uti en cirkel ^ hvadan

CBE+ CME— zR (hvareft R betyder en råt viur

Icel ) eller CBJ + CMB + BCE=z R, eller

CBJ + 2R — BCM— CBM+ 5C£= 2 Ä , det

år, CBA+BCE-BCJ + CBM, eller

zR—j—BCA +BCEzzBC^^CBM, det år

BCE — CBM zzzBCA. Och nåt

man lämnar vinkeln CBM^ fom år oåndeligen lite3%

fä bliv BCJ=zR—ijl--^i BCE. McnihmBCE
vanfesjåmyål for mycket litcix,n kan den ockflutas

ut, då BCA=: Rr-i^^ Hvadan CBA BCJy
QchCJ-BA.

CoroJl. Om man genom Landtmå^are-konft fo*

ker längden ^Ä^til hvilkens ena |nda j4 man kah

komma, men icke til den andra 5 3 fä måfte til

den andan Stånd-linien AC och vinklarne A , C
forft mätas. Hår är altfä et begångit fel i vinkelns

A afmåtande af minlla päfolgd uti det fokta af-

llåndets j4B determinerande , om man tager

ACz=: y^B : hvilket årnas , om man Ikrider fä långt

fram på linien y^C^ at vinkeln ACB= R — 4^.
Och ehuruvål platfcns beftafferihet, fom ififlcrån-
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Igll" öfs
^
ufi praftiflka Landtmåtériet , tillika med

:^ndm omftåndigheter, ^l^id vilja jiHä^a det j fa

lårer ändock nyttan af denna imderfökning blifva

den, at undervifa ofs, det vi bora nalkas punden
C/ft nåra vi kunnc.

; Vid detta tilfalle vil jag ock hafva den åran, at

meddela några andra håndelfer, hvartä jäg änvåndt

mitt forftaProbkm.

r. At finna vinklarne 5 når fidorne åro gifne,

fiafva vi q zz^———— - for den tokta vinkelns

cofinus, fom blir nekad då år ftorre ån -j-^^^

eller om vinkeln C innehåller mer ån po.

Om man vil bruka Logarithmerne, måftemaa
jåmvål nu taga i akt, at ^' är cofin C, då radienrri .

Derfore måite man til log. (a^ +^^— ^'*) lågga

radiens Logarithm, l O, at hafva Logarithmen for

cofin. C, fom den finnes uti Taflorne.

Til ex,om (^rr4f,^ir405 z zziöjf^lv^zztl^

och /.rad, -f- /.ijip zn 15, ^6ji6pf ^
/, 5600 = ff6]oif

1. cof. c = p, 8108670 .

^

Crz 4p 41. '

I j z.
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_ 2. Nårdet famma år gifvit, lom mi forfta -
Problemet i at finna de obekanta vinklarnas f
tangenter. ' > j

Emedan y'i-~p — yz^— a^p' ^ 3
z

•v

h^-^zabq-ha^q^j få blir yT—y^—b— qa\ och

^

'
'. z>

r -Lr eller tang. B = JL_ och på {xmm% 'iVi-r b—qa
\

fått tang. I

' J- finna en obekant långd AB^ Fig. .^. til
'

fivilkens ingendera anda man kan komma , fa mä- '

tas vmklarneACD, ECD, JDC, BDC, och ftänd-
Imien CZ)

: af hyilka genom Trigonometrifk räk-
ning fökas férft JD, BD och fedan genom deffas >

tilhjelp linicn JB.
"

Algcbraiflca formeln af denna operationen blir
tfcnna (/, (ht cn vinkel betyder dcfs finns då ra-

dien = 1 ) om CD CzzADy
BCD^ \ n -n

/, CBB '
"^adan , efter Probl. i. Z=

Ex,
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oöh = lo. Och /; /, ^CT)— /./,CAD eller

^ ifi^^ =o,r84(Si8i

tagcndubbelt,eller/:^^^= i, löpijöi

' talet, fom deremot fvarar=:14,7g. '

pä famma fått finnes^4SS^

tilfammans =37, oj*

ifi^^^ - o, 0740077

tilHimmans zzijZfSögfS
l.Tab. CoC.ADB= p, PJ^^M

tilfammans = 1 1 , 1 5 1 67 1

6

afdrag log .rad . =: io

1,2516716
Talet fom fvarar deremot =175 °f

tagit dubbelt =34, 10

Subtraherat ifrån 37, of

^

återftår 2, pf

Yz,Pf = I, 717 •

f =2: 70 hvadaii

z = liC, ipo

I 4 Lo-
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Logarkhttius tabukris for- mdicn, eller lo^af-

årageS) pä det man ma kunna gSra de utur taf-

lornc tagne Logarithtner til Logarithmer foy

(itiixs^ ål radien år = is men uti quotienterne,

hvarelt famma antal af finus är uti dividendusock

T AGI)
diviföi^ fåfom uti L v y -TrCi ar denna fubtraftion

f ACD
aldeles onödig, emedan --^-gr^ år den famma

antingen radien år i eller xqoooooo, ^

Om denna operationen år kartare och Ue*

^våmligare ån den vanliga TTrigönometril^kautråk-

riingen, lämnar jag den at d^^ma om, fom vil

gora fig den mödan at jåmfSra dcin bagge;

FOR%
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\Beråttelfen om Sjukdomar , botade genoiii

EhCf^iciteten^ fammandragen utur

/ dag boken y och inUmnad
.. Af ^

^

JOHAN LIN.DHULT-

En Yngling af 23 år^har alt ifrån ^dclfen^cf-

tei^ aefs anhörigas bciråttelfe , varit utan^

horfel 5 hvaraf den naturliga folgden varit,

at han icke eller kunnat lara tala. Detta har Va-^

rit et ganfta ftort hinder får deil qvickhet, hvar-

med: naturen 5 Irkfom til eh vedergällning, fSrde
fakriade fo-rmoner, begafvat honom. Alt dettt

oaktat, har han dock lårt Silkcs-våfveriet, och
det med mycken lätthet och fårdighet. Sirii

tankar har han meddelat andra ganfka nått genom
teknande , och pä famma fått' inhämtat andras

igen. Han har åfven lårt fig uti Barna-lren nå-

gra Bokftåfver at A. B. C, dcrigenom, at han
fett huru andra rort munnen och tungan. Den-
na nodhjelpcn har han dock ej varit tilfreds med,
utan åftundat lamma formoner, fom han mårkt
hos andra minnifkor, nämligen at hora och tala.

Hvarfore, fedan Eleétricitetcns befynnerliga vårfc-

ningar genom tekning blifvit for honom kun-
nige y han til den famma fattat luft och fortro-

cnde,

I f F6r-
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Jun^

- — iffÄ d; 14T-De€ember började han med El#-^

ö:ricitete%^ och hörde dä endaft några ftarka ljud,

til ex. ftai^ mtifique af Pukor oak Trompetter,
Vagnar pä gatan 5 jämväl når någon flog hårdt up-

på trå, när nägon månnifka fkrek härdc vid orat

hönom, famC når nägon liund Ikllde^groft och-

llarkTt^ - Sedermera har han varit ^ailflia! flitig och
icke férfumma^^ert endavgång^ kva^^ afvea

efter hand forfport en onftad verkan.

I7f3- i Jan. manad hörde han och vande fig

emot vanligheten haftig^t om, når en liten hund
Ikälde.

* ''^ r Febntarii. Män^^ hän bullret af Ele-

£lfiicitets machinen och af kädjörne fom h|ngdc
pTlculanj hvifket ält han med tekning gaf til-

fé^ ^V^avtio började han at hora, når man talte

t^M vånllra örat , och det fä noga, at han kärt

derpä ^begynte at låga: efter nägra ord^ Under
Elektricitetens brukande år ock mi fä vida kom-
mit:, ät han horer någorlunda väl uppä det ven-^

fträ' 6rat, f^ft ånnaicke llort pä det högra. Han
fager ock nu tammeligen rent fit namn ^ penna^

pappet^ årod^ äpie^ god m. m., tillika med
ftere^ bokftåfver åf A. B. C.Ropar man et tväftaf-

>4g t ord, fom han ej hårt förut, fä härmar han det

Ibbxtmed något tväftafvtt, och et enltafvigt med ét

eiiftafvigtjfom märkes ibland mer och ibland min-
dre likna de ord, fom blifvit til honom talte. Til

at fa mycket mer blifva förvifsad om den båtring

fora defs horfel. vunnit,, har man.altid ftåldt fi^

bakom ryggen pä honom och tak vid orat^ pa

\ : det
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det at han icke fkiiUe kunn^t*:'fe^iipp

och ) utan at hora talet
5
fäga efter.

' En hederlig Mans Son , fom år' pa !fit attondé

ålders är^ har alt ifrån fodelfen icke gifvit nago^

vidare tecken ilrSn fig til horfel 5 ån at han ibLm'4

hort ljudet af döda ting 5 fäfom mlifiqueVch dy-
likt; men nlr någon ropat och tält hart ^'mårk-

t€s aldrig pä honom, at han hordés livilken 6-^

lycka hindrat honom ifrän atiåra tala.

iTfo. Blef han tillika blind pa det högra ogåt|
hvarföre HerrgTAYLOR rädfVägadesj^ar

*

, ijftj fom, öppnade adren på tinningen oéh
bagge fötterna, famt lade Spanfk fliiga på ryg-
en. Härefter begynte den fjuka at hora litet

ättre, Ikoftals och vid viffa vådedkiften.

1753. Den 5 April begynts han med Elcftri?

citcten. Kändes dä vid fit namn , n|.r man ropa-

de det härdt och häftigt 5 och kmide faga, 5^/4

inamma^ Sota Far^ Maja Lifa ^ GabrielMh Samm§l:^

tillika med 2 eller 3 andra ord», dem han dock^ic^*-

ke forftod eller kunde applicera rått. Under fort*'

farandet med Elektriciteten har man funnit^^^^t

horilen mårkeligen tiltagit, få at hab geilom ieQ

jåmn, och uppa artigt fatt inrättad ofning^ hun-
nit fä vida, at han gärna frågar efter namnet på
allafaker, och kan nu fäga efter alla ord, med
mer och mindre tydelighet, alt efter- fom orden
åro fvåra til at nämna. Man mäfte likväl ännu tar.-

la härdt vid orat, om han ikal väl kun;ia hora det

och fäga efter.
,

• . , . :

,

En
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. En Torpares Son ifrån Granmora Socken, fona

ar I f år gammal och fåges vara dof fodd, har fl-^ i

ledc^ icke kunnat låra at tala, hvarofver foråldrar-

ne varit mycket bekymrade och^låtit klippa up
tungbandet, forft afen Gumma på landet och an-

dra gången af en Fåltflcårs-Gefall , utan at fpor-

ja någon bättring ^ hyilkct icke eller af en få for-*

vliid cur ftod at våntä, Han började med Ele-

élriciteten den if Maj i och horer redan något
båttre, efter Modrens berktclfe, fpm ftändigt

år hos honom; men har mycket fvärt at fåga

'elten

Utom dejTe åro Innu zne, fem ifrån fin fodel*^

fe med lika fjukdom varit bcfvårade, nämligen en

ynglittg om if år och en Gafle om i 5 år, hvilka

likaledes redan befunnit fig något bättre.

En huftruom 6o år gick ute i ftarkt blåsvåder

föret år fedan, och fick i en haft fvär känning i

hulvudet, åt hon féll fåfom dod til niarken. Fick

ftraJÉt deruppl itarka lusningar for oroneii och för-

lorade dagen dcrefter horflen helt och hållit. Hon
har alt fedan icke kunnat h6ra mer , ån blotta lju*

det, når man x-opat eller tak hårdt vid öronen. Mcii

eftcf EleÖrricitetens briikande,horer hon nu, i fyn-

herhet dem hon vant fig vid , oc4i fvarar, faft dt

ieke tala fårdeles hogre,ån med en frifk

.

fVärk i Leder och Mujklar.

En gift Man om 41 är råkade i en fvSr vårk,

ar. 1737, fom då blef lyckeligen botad, fä athan

•v^air aidel^^^ frilk intil 1748 . Då kom den famma

äter med mycken häftighet , och Iw varat alt

?r:-v fedan
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ledan uti axlar och armar riied ömhet ooB na*

^gon ftclhet, fa ar han aldrig varit rått fri 5 faft-^

an varken iblånd' varit llarkare och' ibland fvaga^

te. Han borjadjp med Élcétrititeten vid öutct^
Jaminrii mSnad , och fpordc ftraxt en onfkad båt?-

tring y continuerade fedan fkåftals, och har fedaa

Martii månads flut icke haft nägon känning åf fin

f)i:ikdom , ehuru han dageligen gått uti ftarkt at-

•bete.
'

\ r

En Pigaifrln Södermanland^ år to år gam-
mal, och har varit ofta fj^klig. Vid Början af

ar I7f1 markte hon, at det högra knået biet mat-

'tare^ån det vånftfa. Denna fvarigheten tiltög ef-

ter hand med vårk ifrån knået til höften , fom al*

tid blef ftarkare når hon gick. Når lion börjai^

med Elektriciteten vid flutet af Januarii manad,
var knäet tilHka ftelt, och kunde hvarken bojas

eller ratas utan pina. En ömhet kändes ock pa
yttra fidan af knå-fkålen , når hon tryckte deröä
med fingrarna, eller ville ftodja på benet* Uti
April manad refte hon härifrån igen, och hade då
©fvervUnnit cJefi^e plågor.

En Enka om 44 år, råkade i en fvår vårk ifrån

vanftra höften ned til toten, fom häftigt kom och
börjades med fv imningar år 1741 < Den famma va-

rade uti le veckor^ tid, hvarigenom famttia fida

blef få illa medfaren, at hon ej kunde ftodja up-
å benet, eller fora det. Hon har fedan brukat
åde Norre- malms och Djurgårds - brunn rnrd

någon fordel. Är ijf] i April månad fåkte hoh
hjelp af Eleftriciteten, måftedä altid bruka kryé-
ka under; vånllra armen. Nlr hon ville bjuda tal

at gä utan den lånarnav blef ^mheteif i ^ hl&cn få
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fvärv och^ anlatteJiek fidan utfore 1 4 ftarkt ^ ^
hon fade ilg viljadänadervid. Mennu kan hon utan
fvärighet ga med en liten kapp, och bar bäftä

ftyrkan j når varken år bårta , fom ånnu. ftoftals
.befvårar 5 dock icke få Ivårt foni forr*

En Drång om t6 ar, råkade i en fvar vårk
ined omhct i vånftra handen och peke-fingret, fora

val lindrades och gick otVer, iii långe han kunde
hålla fingret utftråkt, men la fnart han ville boja

det, kom värken igen.

Sedan detta varat uti 14 dagav, brukade han
Eleélriciteten, och blef inom några minuter l"å

^ifk , at han utan fvärighet kunde boja och rata

fingret. Han continuerade med lamma medel ine
gångor, och refte härifrån den i . December fift-

ledne ,5 den ip Junii kom han tilbaka och beråtta-

. de,at han alt fedan icke haft ägonfvärighet,eller

kand t af fin plåga.

Lamhet.

. . En man om f6 av, förlorade pa en gång ftyrkaii

;ij hela högra fidan, år ^Jf^ i Oélobris månad.
• Har derettcr blifvit uppa kart tid båttre igen

,

men högra armen forbiet , fåfom han varit, tung
och kraftlös^ ehuru han kunde rora honom, famt

både knyta handen och ffcracka ut fingrarna, for-

,
mådde han dock ej lyfta något eller hälla något

med fingrarna. Han brukade Éleétriciteten ni;

fra dagar och kunde ftrax fkåra (kifvor af en ftor

Jmpa med den fjuka handen. Har fedan bru-
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kat Eleétricitcten några gångor^rmcn utan ordr

iiing j och finner ftyrkan hkvai fmäningom;mh

Én Yngling ifrån Sabatlts-biergs Fattighiujzt

ar gammal, harbeiittat om fin fp^^^ atliän

fick en häftig vårk uti vånfta fidan om hufviidc^

Ir 174^ i Decemb. med fvullnad^- fora flog_

'ofver vånftm ögonbrynet 5 hvm-af nägre ärr åiinu

fynas. Når deffe fåren läktes 1743 itti JaniiarH

jnänad, förlorade han icke allenalt målet, utan

ockfynen pä vånjElra ögat 5- fornt blef lam utihela

högra fidan^ fä at.han hvarken kunde tala eller

.'bjuda til at gäj i hälft annat är. Sedan haif han

-årligen blifvit något båttre , fä at han kundgrfU

•flut både gå utan kapp 5
lyfta och röra- högra; äi-

inen, och uppä målet hördes icke^.at han haft

flag. Når hän Uti Martii månad 17^13 började med
Eleétricitetén y ftod högra handleden aitidikr(>

kig inåt, och fingrarna kunde af honom ijelfhVä

ken bojas eller ratas. När någon ännanbö^de hand-

leden til rätta , kroktes fingrarna och foilo ihrkx.

;ihöp,fä at man icke kunde räta dem forr ånhandr

leden åter böjdes , och fattes i (in förra llålUiii^

Nu kan han utan tilhjelp räta handleden och til-

kka^ ftråckam pek-iingret, men de-andriC fin-

' grarna hållet han ånnu krokiga, t Mm kan hkvll

mtan möda fträcka ut den vlnftra handen, fåft«i

-handleden hålles rak, och h-ar tiUika fått tåmme-

lig ftyrka uti den högta. handen^

,frdsfa.

En Gardes -käil^ bmi^^års-älder^^l^

férféka/ Ekéfciucitetc^i ejkK^t^ längfömäna. jodi

myckcr
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tziyckct mattandx; Quartan-feber 5 fom plägat ho-
tioni alt fedäa Auguili månad forlcdit är^ och hin-

drat honom bade ifrän (in tjenll och andra arbe-

ten. Han borjade d. 28 Jm. fick båttre matliift

j^a de Feber-frie dagarnä, iVettades mycket nå-

franåttcr å rad, och hvart anfall af fjukdomen
ief lindrigare, få at han d., f. Feb. ofvervandt

Febern, och var d, 17. i fauima rnäaad få fri£k^

^thån reftc ut på landet,

ContraBurer.

En ifrin Adelsfanan: foraffkedad Ryttare ^

^km^^i år, har uppä fte året varit krympling,

efter en fvår vårk i bagge knåen, fom folgt

uppä vatten*fot och ny Is förut gängen pleu-

Tefie. När hian. vid Januarii månads början an-

togs til at bruka Eleéiriciteten, n:iafle han gåup-
påbågge knaen och med kryckor under bagge
^rinarna : bågge benen voro dragne bakat^ knäen
krokige, ftela och fvuline, kunde något bojas,

ijien icke råttas-, cok värken plägade ännu alti4,

^Ir fvår väderlek inftundadc.

- I början af Märtii manad kunde knaen fa myc-
ket- råtas. Ät hanbegyntc ftund-tals gå med högre
kryckor under armarna, och fick kart derefter

ined glMje lägga bart kipparna, fom förut voiio

faftbun^ne vid k^åen når han fkuUegå, och tal

Vcdermäle finnas fSmrade uti KongL Vetenfkaps

Acadcmien,
Han har ibland gttt emellan Riddarhufet och

Dannvikir Hofpitalct uppa fötterna m.ed tilhjelpaf

^h^rc krfickot ån.férir^ och My^t at kunna
^

^ några



Apr. Maj. Jurt.

några fteg utan kryckor, faftån det åmia fker

med moda och nog fvärighet.

En fattig Yngling om Z4 ar^fick Frafsanj ar

I^4f5 hvilken han val fokte bota med hiis-curer,

jnenmåfte dragas dermed uti .iine är.Pafoigden af

denna längfamma fjukdomen var vårk i lederna, I

fynnerhet i knäcn och roen,

Efter 8 dagar faktade fig val virken ochgick
ofver; trien derpä folgdc åter iiyfhet uti filtnäm-

de delar 5 få at han i foritoi^ie måHe få godt fom
krypa, och kände han tillika en A^aghct i armarna
och hela .kroppen. Med åren har banfcdanbudit til

at gå.Den 4Januarii innevarande år^når han började

med Eleétriciteten, kunde han ej bruka .kryckor^

for fvaghet fkull i armarna, Wånllra lår-ieden

ilod Jbogre up och mer ut åt, In pä högra fidan.

Bagge knåen voro krokige, och kunde icke rå-

tas,i6r ftelhet fkul i knä- vecken, hvareft fenorna

kåndps härda och ihopdragua. Hålarne voro dra*

gne up åt på bägge fötterna, få at han icke kun-
de tå dem til gålivet. Den fjuke hade ingen ilyr-

ka at ftå, om han icke fick llodja fig vid något;
Han bod likvål til at ga, och gick verkeiigenj^

llodjande fig vid en kapp, men ganflca olladigt

och vacklande, på et omkeligt fatt, och målte
oftaft falla omkull, och var icke i ftånd, at vrida

kroppen til at vakta lig for' något , utan foU ofta

i vattnet på gatorna, och: llotte fig ibland illa.

Efter Eleftricitetens brukande, kånde han må-ft

hvar dag, i fynnerhet de forlla. dctgarna, ibland
Hickningar, och ibland likafom myrorikuile kry-

' pai hela kroppen* Den p Januarii kunde hart

v

/
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litet mer rata det vånftra knået, fom varit vari!:.

Continueradc til den 14. A/Iartii, dä hans gäng
befants något ftadigare. Kunde dä fatta hela hö-

gra foten ned til gälfvet, och var mer iedig ifam-

maknå^ ån uti det vånftra. Den 7Junii kom
han tilbaka igen , dä han kunde rata hela det hö-

gra knået, och har blifvit åfven något båttre i

'det vånftra. Han harnufättmer ftyrka i hela krop-
pen och gar ftadigare, ån når han fift uphorde
med Eleftriciteten 5 fom bäft flutes deraf, at haa
icke faller få ofta fom* torn

En 1 5 års gammal gåfle har genom virk och
bölder blifvit ofårdig uti fit vånftra knå, for p är

fcdan. Det ftod ånnu updragit, kunde hvarken
bojas eller ratas , och hade en hard fvullnad på
inra fidaa^ Hälen var updragen, fotleden ftel

ock nåftan orörlig, få at han hålft häppade pä et

ben, och mäfte altid bruka kapp. Kunde ei el-

ler for ömhet fkul utan moda ftodja uppä täerna,

med hvilka han endaft råkte gälfvet, emedan
knået var krokigt 5 och hålen, fom förut fagt år,

updragen. Sådant var hans tilftänd, når han bör-

jade med Electriciteten. Efter en månads bruk,

kan han nu boja ochråta knået. Svullnaden har

gifvit fig, tillika med ömheten. Med hela foten

räcker han til gälfvet, och kan nu både gå och
fpringa, utan kåpp.

Et ogift Fruentimmer rakade at fkåra fig med
en knifj utanpå medierfta leden af pekfingret, få

djupt, at benet kunde lynas uti faret, ocTi ehuflt

ikadan läktes af en Fåltlkår, forblcf dock famma
finger mycket krokigt öch leden orörlig* Sc-



i7?3- Äpn Må], Jun; ^7
(krt dénnä fvahgheten varat uti hälft annat är,

bnikade hon Eleftriciteten allenaft en en<Ja gång'

och hfjr alt fedan kunnat både räta och boja det
fingret) få vål fom något af de andra.

Fårkylnmg^

Ét Fruentimmer har förkylt fin vånftfa fotj
få at den iVålde up med vårk^ ömhet och kli-

ande ^ hvilket alt forordikadé henne mycken fvä-
righet at gå-. Hon brukade Eleclricitetea dere^
mot^uti Januarii manad, hyarefter foten.begynte
at virka mer ån forr , fä at hela natten blef iomn-
16s*5 emot morgonen faktade fig varken ^ och da-«

gen derpä var fvårighcten bårta*

En refande mailaf 41' ar, hade få illa forkylt
hlgge finä fötter^ år 1740 i November måhad^ at
Eåk-lkårarne fokte ofvertala honom til vänfträ^
forens^afOvårand.e. Han ville pä intet fått låta be-
veka figdertil, och vardt fedan lyckligare botad.'
Men alt fedan den tiden har han mall dragas med
en fvaghet i Vandra fidan, ifrän höften ned til fo-
ten, fom tororfakade, at han icke utan modakun-^
de gä^långt i fånder, och mälle fom oftait hvila^
tor trötthet i fmima fidas^ ehuru han har med all
flit aktat fig for köld. År 1743 kom han ätliga
ga uti et rum, hvareft mycket drag fororfakade
honom fvag horfel och fufuide for oroiien. Der-
på begynte Vånftra armen tillika med hela/idaÄ
at värka emot väderikiften. Emot

, defla plågor
har han några år brukat brunnar, och dcrigeno^
återvunnit horflen 5 och fuiiait någon lindrinf> uti
fina ofriga kråpipor.

t?

K Ä Den
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Den 4. Januarii börjades med Eleärricitctcnf

brukande, och continuefades några dagar, utan at

mårka någon ändring. Men den 8:deifamma manad
begynte totterneat hetta och kliajaldeles fåfom når

hanforkflt fig for 12 år fedan. Svarafte kånnmgen
Var nu uti vånftra foten , fom fvålde up dervidfå,

at han icke kunde bruka {kor på några dagar.

Den !i vär fvuUnaden bårta, och ingen olå*

genhet kändes i fötterna*

Den 21 flot han och refte härifrån, fedan

Hifningarne for vånftra orat voro bårta , och han
fått mera ftyrka uti den fjuka lidan, lamt flup-

pit ftorre delen af varken*

Svdrivet at tala.

Et barn om p år , fom förut varit vid god hel-

fa, fjuknade i fvåra koppor år 1748, dem det ful*

kr gick val igenom, men man markte, at det
blef ovanligt ty ft, aldrig begårte något, och bod
allenaft til, at fåga efter några få ord. Omfider
forfvan målet aldeles, utan at horflen på något
fått minfkades, fom Hutades deraf, at det gjorde
hvad man bad, och kåndes altid vid fit namn,
fattän man nämde det mera fakta ån vanligt var.

Fick tillika en tåppa i hufvudet, få at det icke

behofde näsduk, eller kunde andas igenom nåfan.

Ar I7fi brukades Norr-malms Brunn, hvaref-

ttr tappan gick ofver och detlårde fig at fåganå-

gra ord efter.

År I7fi i November månad, och fedan det

om Somnjaren åter druckit famma Brunn, begyn^
tes
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tes méd Eleétricitetens brukande. Dä kunde det

icke fåga mer ån : fi der
^ uppe

^
pappa^mnmma^ja.

Det ville ibland tala af fig fjelf, menlåtetblef fa-

dant fom icke hade likhet af ord.Det har fedan fkof*

tals brukat Elektriciteten, j:>ch continuerar på
famma fatt ånnu : fager de nyfs nåmde orden re^

nare ån forr, och har åfven lårt fig at fåga rent:

Herrey
Ijus^ nej^ bréd^ dricka^ ris^ hatfa^ Jomfru^

nålar
^
Agneta^ Maja^ Lifa^ Nora^ Dorthea^ Syfier^

Mamfell^ med mera^ fom det fager aldeles rent.

Mänga andra ord fåger det ock efter ^ men oty%

deligare.

Fallande Sot.

En Gardies kad, af 34 ar, fjuknade forfta

gängen på landet är 1746, med convulsiioner och
hufvud-yra, hvilket gjorde folket i Soknen nog
beltoite, fom trodde honom vara Itadd uti raferi.

Detta varade uti :5:ne månader, under hvilkentid

fjukdomen kom ofver honom ofta, men emellan

hvart anfall at den famma var han altid vid fina

linnen, til deis en ny Paroxyfmus kom- Han
ofvervant detta åndteli^en,och var fri intil år I7fi
i December månad'. På återkom famma fjuk-

dom med lika häftighet: blef en gång bårta 14
dagar, hvilket hitintils var det långlla upftof-

vet; men ju längre det led , defto fvårare blefvo

ock anfallen, hvilka infunno fig hvar eller hvar^

annan dag, ja ock ibland några gångor om dagen.
I detta tilftåndet befant han fig , når han den 16
Martii i/f 3

började at blifva Electricerad. Han
continuerade med Eleétriciteten, och blef fri in-

K j til
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til den 14 April 5 da Paroxyfmerne bcgyntc at|
komma få ofta igen fom forr var vanligt. Hvar^
fore han trodde lig icke kuraia vimia nägot,, utan

,

uphorde den 28 Aprii> faken flog dock emoti
formodan och til hans formon få ut, at han altfe-1

dan icke haft någon känning af iia fjukdom intill

pårvärande tid.

Oförmodade håndelfer.

En Herre biet med Eleftriciteten curerad for

tandvärk och hade dagen efter en fvuUnad under
hakans begår te då at fjelf hålla handen pä kulan
och Eleélricera andra. Det Ikedde en ftuadjoch
Ilar han uphorde: var fvuUnaden bårta.

En hederlig Man af f4 år, fom altid varit vid

god helfa, blef under fina refor tilftyrkt af Pro-
Felfor BoERHAAVE at ibland bruka glas-ogon til

fynens conlerverande, och gjorde dermed början

for några och 10 är fedan > men detta oaktadt har

fynen dock blifvit fa forfvagad, at han de fifta

10 eller 12 åren varit tvungen til at bruka dem:
ty nar han ville Ikrifva, eller låfa fin ftil med blot-

ta ögonen, kom läfo^ii en rok for dem och or-

den tycktes forfvinna ifrån papperet. Skedde det

vid ljus 5 begynte ögonen tillika at fvida.

Uti Januarii månad var han tilftådes och for

ro fkuli holt ena handen på kulan under det några

Electrifka forfok vilades , dä han, efter defs egen

beråttelfe, tog med andra handen pä ögonen, fedan

han förut märkt någon ovanlig rorclfe. i kroppen.
När



i/^^* Äpr. Maj. Jun; «yi

Når han kom hem om aftonen , kunde han nied

blåtta ögonen lafa Aviforna vid ljus, utan fvarig-

het 5 och har altfedan icke behoft at bruka glas-

ögon, hvarken vid läihnig eller ikrifning.

En Man af41 ar låt Elecbricera fig for vårk i

Äxlarna, den han ock lyckeligen ofvervant, men
under det famma flapp han en hard fvulnad, med
vårk emot fvär väderlek, uti högra Teilikeln

5

fom blifvit quarlemnad efter illa botad Sandklot,

och varat uti 16 år. tian forteg denna fenare fjuk-

domen i forilone , efter han aldrig tänkte Toka
något lakemedel deremot.

DeÄ 30 Junii,

BESKRIFNING
Td en Tdl^Kran, at flå ned lutande Ta-

lar^ tilhvad lutning man behagar.

Af

CLAS ELIANDER.

Da gamla hus blifvit reparerade hår i Staden^
fom varit anlagde pa de Italien , der ut-

fyllning fkedt; har befunnits ^ at man,

til fäkerhet for den tilårnade byggnaden, låtit

forftårka grunden med Päinlng, formodeligen

under då varande lågefta vatten-horizonten, men
nu högt ofver den famma. Defle gamla Pålaf och
hammarband hafva dels varit bärtruttnade, dels

qpk , der de varit lodrätt nedflagne under och u-^

K 4 tom
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tombyggmideraa, hafva de befunnits lutande at
j

defidor, der låfafte grund eller fyllning varit. 1

r

' Detta liar gifvit mina Farmln vid Kongl,
Slots-byggnaden anledning, at befalla, det gium-
dens forftärkande under Veftra Flygelen och kiet

i ftromen til Norrebro bor fke med fädan Pål-

ning och byggnad, at den hvarken af laft och
tryckning ifrån den ofyanfore påkommande byg--

mden, må rubbas, ej eller af ftromens ftarkafart,

fom jämvåi med tiden mycket fkadar fådanabyg-
nader: hvilket fes af quarlefvorna af det gamla
forfvars-verket, fom remnatitu, och den yttra

fammanhångande delen befinnes kitande uiidän

ftromen, menden inra i dels förra ordning.

Til den andan år gjord en inrättning, fom tyc-

kes kunna förekomma en ftor del af defla olågen-
heter, i det man låtit flå Pålarna lutande emot,
den pikoramande tryckningen, medelft en får-

Ikilt dertil inrättad Kran, hvilken jag hår vil haf-

va den åran at for KongU Vetenfkaps Academien
befkrifva.

Herr Hof-Junkarcn Polhem har uti Kongl.
Academiens Handlingar for år 1744, pag. 49,
upgifvit en val inrättad och for det allmanna nyt-

tig Pål-kran, hvilken jag til ftorre delen efter-

folgt, undantagande Hjulei)i ftållning^ och en
tilfats af dubbla ftåndare. De inre, eller de,

emellan hviika håjaren löper , äro ledige, at kun-
na refas och fållas fä mycket fom åflundas,^ til at

drrmed ncderflå pålar til hvad grad nödigt prof^

vas^
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ras 5 i anfeende til den tyngd och tryckning på-

larna hafVa at emotllä.

Når oftanåmnde pålning rned ofrigä forbind-

ning och hammarband blifver pä detta fått rått

anlagd 5 kan den ej utfkjiitas^ med mindre hek
defs päliggande tyngd och byggnad fkal refa fig

fa mycket, fom fkilnaden är i högden* emellan en
lodrätt linia och en i fimnia cirkel lutande. Der-
emot, dä den perpendicuiaira pähiingen kommer
utur defs råtta ftållning til lutande , få hjelpet

den påliggande tyngden få mycket til at ftålla alt

i oordning, fom den fneda pälningen Här deremot
och det förhindrar.

Tab. IV. fig. 4. Är profil af kranen, hvarfeft vi-

fas huru den ftållcs rått up (>ch ned-,^ åfven
til at flå ned lutande pålar^

Fig. f . Hjul-ftolen famt hjulet med lin-krants,

under hvilken vifes en fållbom, hvarpå en
man ftigér och hindrar hjulet och kranll-

fets häftiga nederlopande pä hajaren.

Fig, 6. Päl-krancns grundritning.

Fig, 7. Andra andan af hjul-ftolen, fom vifar

ct jårn-hjul med en håft-hake, fom faller

j hakarna på; hjulet, alt efter fom tramp-
ningen fker på tramp-hjulen, hvarigenom
hajaren ftålles i hvad hSgd, fom åftundas

,

då något år at laga eller andra , men då
; Mjaren gjort fit fall, våger karlen pä eh

K f ftäng,
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• ftang 5 -hvarigenom kran-låfet begynner
lopa neder.

Fig- 8. Kranens facade eller fidauder pålarna
flås neder,

aa. år undsrfta kran-lyllet.

hb. åro de 6fra fyilarne^ fe fig. 6^

de faft-ftäende ftåndarna.

dd. dclola ftandarcna, hvar emellan håjafca .

löper.

ee, Ståd-band med deras bcflag.

ff. Hjui-ftocken.

gg. Tramp-hjulet.
Plan, hvarpå karlarne ftå lom trämpahju-*

len: fig. 6.

i. Bron til nåmde plan.

k. Lin-krantfen.

I, Skifvan hvarofver Iman lopcr* ^mfor
fig. 4- /

..^ m. Kran-lafet.

«. Jern- hajaren*

<?. Pålen, fbm nederflas.

p. ^En grimmafom ftyrer pålens ofra anda.

Fig. 4. r. åro linor och black, hvarmed de lofa

ftåndarne ftällas til hvad grad lutande fom
åftundas.

åro 4 ftycken jårn med hål på, tvåhne på
hvarje fidan fitta fåftade i de fafta. ftåndare

och med bultar genom hälen 1 de lofa, alt

efter fom Kranen falles eller refes.*

vid /. fitta de lofa flåndarena med nedra ån-

dan faft på en ftark jårnbult, hvarpå de

hatva deras ledning och ftyrelie.
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UTDRAG
Af Kmgl, Vet. Acad. dagbok, famt nå-

gra inkomne Brefoch Handlingar.

1.
^

^

Provinciai Medicus i Skåne DoSl. RExziusÄ/^r
meddelt följande beräiielfe , om hvadfom fun-^

nits yid Öpningen efter doden^ på en

Brdnvins-fupare.

Soldaten N.N. vid Herr Baron ^ Riddaren och
Öfverften Cronhiorts Regemente

, 40 ar

,
gammal 5 hvars enda foda en läng tid varit

Öl och Vin 5 men befynnerligen Brånvin, fants

innevarande år, natten emellan den 6 och 7 April|,

dod liggande pa gatan. Vid opnandet befana

följande:

1, Lungan a högra fldan anvuxen vid Ref-
benen och Rygg raden : ankommen och half-

putrificerad pä den vånftra fidan, fom genom
en onatm^lig fårg, och aUa rörens ftinnhet med
eoagulerad blod tydeligen vifte fig.

2. I högra Hjart-kammaren vifbe fig ftraxt en
polype af 2 tums längd och en tums bredd

,

klar och genomfkinande fom en ung varm mårg^
omgifven med en ganfka fin énkel hinna, ' hvah
inre våfende var aldelcs fom en fetma och oljak-

tighet. Jåmte denna funnos 3 :ne andra af4 tums
långd och en fjerdedels tums bredd, hvaraf de

z:ne
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a^tnc fordelte fig i ofra andan uti i:ne grenar, fa*

Tom en ramificerad arterie. Deras underfta anda

var^fom en conus. Kunde icke märkas annat ^ ån
de voro lofa och ledige , utan at hånga vid något
partie. Alla defle vore åfven influtne uti en nå*

tot grofre hinna, men deras inre våfende var

ottaktigt och fint fibreuft.

j. Magefäckens underfla del inflammerad och
halt for^uten.

4. Å hufvudet fyntcs utvårtcs ingen åkomma:
men fedan huden var afdragen, fants dcrpå, å vån-

llra fidan^en blånad med underlupen ftockad blocjf

ftor fpm et Runftycke, litet ofver mufculus tenj-

poralis. På Craniiim fågs icke ringaftc Ikada

,

hvarkenut-eller invärtes^och vareljeftalt in cavi-

tate capitis frifkt, undantagande 2:ne genomfki-
nande och af tunt vatten ftinna Hydatides in fepto

lucido^ famt mera vatten i kjårn-kamrarne, fedan

meduUa oblongata rördes, ån ordinairt^

Man fager, at Brånvin torkar och tårer t men
denna, ehuruvål han var mager och litet kottfuU,

hade på buk och broft z tums fett, fom betåkte

kottet. Coftse både vera^ och fpurias voro
fpåckade med fettma, och Pericardium med
alla hinnorna val feta , dock icke få tarm-kåxet.

Af fternumoch cartilagines , fom varo mera ben
ån brufkaktige, Ikulle man hafva trodt, at kar-

len varit ofver
j
jro år gammal.

II.
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II.

Följande fdtt at fSrvara färjk gaft^ fä länge

bagar^ hvilket Herr Capitain von Holthusen
meddelat^ torde ej vara fa allmänt bekant^

fom ået fortjenar^

Efter brygden ofes Giften uti en Servictto

eller annat klåde 5 bindes om och lågges i

et kårilpäalkn^ hvilkcn derjåmtc ftrosnl»-:

got tjokt ofver hela klådct och packas val ihop v

låter den fåledes ligga et dygn ellernågot mer5då a-

fkan drager til iig all vätft:an5 at Gåften blifver

fom en tjock ock ftadig deg , hvilken fedan for*

meras, til utfcendet, likt fmå täck fat' eller klåc-

kor, nied opning otvanpä. DcfTe fattas fedaii

pa etbråde, at torka med lindrig varm e i ugnen
eller annorftådes. Sedan krofsas de fonder och
forvaras i en påfc.

Når ömtrånger, tages deraf en hand full, mer
eller mindre 5 och uplofes i varmt dricka eller vat-

tentät brukas. Vil man faledcs efter hvarje brygd
forvara gåften, fkal man til alla behof deraf fta*

digt hafva ofverflod, både for lig och fina gran-

nar, i lynnerhet, fom den faleds låter fåra ock
forvara hg fårik och god , hv^rt man behagar och
huru långe man viL

III,
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III.

"uvarande Kyrkoherden i Wimmerby Herr
Claes Wimmermark^ harlefter Aca-
demiens aftundan, lemnat ytterligare be-

tåttelfe om de forfok, fom lifiledne Sommar med
Potatoes af hår i landet mognade frön aro anftåld-

ta, af Hofpitals - Paftören i Linkioping Herr
Mathias Kyländer 3 hvilkea ock gjort: de
forfok5fom uti Academiens Handl. for Mauaderna
Jan. Febr. och Marr. ijfi åro införde.

Utaf de Svenfka Potatoes , fom voro våxtc
iitaffron är i7fC5rattc HerrKYLANDER följande

året uti lerblandad Svartmylla, fom icke var myc*
ket fet. Växten blef icke fä frodig pä itjelken^

fom de förra aren 3 men rötterna blefvo anfenligt

ffcora.5 dock icke fä mänga pä hvarje iland 5 fom
eljeft plår vara vant. Den zi Oktober, kom
han til mig med en af defla: hon år deil ftor-

ffca jag fett af det flaget, liknandes til fkapna-

^dcn en rund rofva. Defs fkal år jult fådant

fom det jagbefkrcf forledit är, nämligen til far--

gen rodt , fom andra Potatoes , men knäfnafugt,

nåftan likt barken pä unga Haffel-kåppar , och
ilägot ftråft at taga uti- Jag vog henne dä ftrax,

i fleras närvaro, och fant henne våga ip lod. Til
fmaken åro delTe Svenfka Potatoes icke det rin-'

fafte fkilde ifrån andra, ej eller til tårgen inuti

-

/"id Planteringen formenar Herr Kylander at

Potatoes bora fattas et p^dt quarter djupt i jor-

den, emedan han af flera ars torlok funnit, dem hart

fadjupc fåttj gifvamera och llorre rötter, och haf*

ta vuxit mindre i ftjelk. De Potatoes han forftii

gängen fattc, voro allarodaj men når de blomma-
de,
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dc, voro fomliga blommor hvita, och ftorfta de-

len rodlåmij dock gaf han ej aktning på denna va-

rietet i fårgen 5 förrän han bragt up Potatoes af

fron. Utaf dem han genom fron fått 5 har han fe-

dermera obferverat) at defom hafva hvita blom.-

mor hafva ock hvita rötter hvilka icke blifvit fä

ftora fom de roda, men til fårgen inuti och fm^-

ken aldeles lika de andra, 1

IV.

Kyrkoherden i Afum i Skjne /f, Risberg, har med--

delt följande for[ok

:

Huru tnan kan fordrifva de fma fvarta hård-
fkaliga fådes-mafkar, hvilka finnas på .få-

des-bodar, och ihola lamt aldeles upåtafå-i-

des kornen 5 hälft rågen 5 få at torna genombåradc

^
Ikalet allenaft blifv^r igen, och ^ora fålunda en

* obeflvrrfvelig fkada der de få fig inrota,

' Denna fkadeli^a och fordårfvcliga ohyra hade,

for några är der pa Pråftegården iå tagit ofverhan-

den^at ej allenaft gålfven f)å Sådes-loften , då man
fkyflade Såden undan, funnos med dem betåktc^
utan de koiiimo ock hopetals in i rummen och be-
klädde våRgarna^ ja de trängde fig in i Ikåp ock
inom minfta fpringa, fåfom in igenom de frnåho*

len på Sockerdofer, och gjorde falundaen otro-

lig (kåda och förtret. Herr Kyrkoherden foriok-

te åtlkilliga medel, at fordrifva dem med, men
fåfängt : ånteligcn tog han gemen Vidriol, i gj»

och uploftc den Uti fjudande vatten ^ fedan den
var uploft och vål rordt om i en keftel, låt han
dermed ofverftryka hela löftet både gålf och vag-
gar up til taken > efter några dagar voro de alde-

les bårta ur hela hufet*

^ ^ ^
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AGäDEMIENS
HANDLINGAR,

För MSnaderna
v Julius, AuGusTus 5 September^

År 1753.
VARANDE PRiESES

, Hans Excellence , Riks-Rådet Scc. Friherre

AND, JOH. von HÖPKER
hTsTO RI E N

Om

Ebb och Flod.

De foråndringai^ det ftora verldenes haf da-»

geligenundcrgår, då defs vatten^ p| hvart
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och et gifvit ftållcj inom nago^t mer ån et dygn,' i'

tvånne gångor falla ut och minfkas,. famt tvänne.'

fangör åter ftiga och upfloda; kallas Ebb och:
lod.

5

Uti Medel-hafvet åro deffe rorelfer foga mar-
kelige. De åidfte lårde i Grekeland och Italien 5

fom bodde vid detta baf, kunde altfå ej aga fyn-

ncriig kunfkap om dettaPhaenomenon.Genom flik

©kunnighet hade Julius C^sar fi nårforfatt fin

Flotta 5 dä han Ikulle gä ofver ifrån Gallien til

Britannien.

Vi finne likväl hos Aristoteles (a) Plu-
TARCHus (b) ProLEMiEus (c) och andra, nägra
ofuiikomliga beråttelfer.derom, hvilka de tvit-

vels utan fatt afSj
öfarande, fom vågat fig utgenom

Gaditanlka Sundet, eller af dem, fom fedt Vå-
ilra kufterna af Europa och Africa, hvareft dec
ftora hafvet tilftoter.Den yngre PLiNius(d) lem-
nar en nog utförlig befkrirning på defla haf-lkif-

ten.

Vi vilje dock ej uppehålla ofs med de åldrcs

beråttelfcr, utan allenaft af de nyafte naturkunni-

gas ron och anmärkningar utdraga och for denna
gängen meddelade fornåmfta omftåndigheter , ||

fom vid hafvets Ebb och Flod til denna tiden åro

utrönte. Vid annat . tilfälle fkoU både åldrc och
nyare forfok,at förklara denna få långe for en gata

hållna naturens hemlighet , med lika kårthet om-
talas.

Dl

(a) Piobl. SeéV. ögf, item Mettforol. Lib. 2. (b) De pfaci-

ih Phil, Lib. 5. Cap. 17. (c) Lifc. 2. Cap. 12. Qyadripar^

{a;HiaNat.Lib,2,Cap.9/,
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Då jag hår upgifver de Lårda Måns arbeten,

hvilka jag til detta åmne årnar nyttja, far hvar

och en deraf anledniiig^at fjelfjUtur fammakållor,

håmta närmare och grundeligare underråttelfer-

Newton anforer(e) i kårthet de hufvudfake-

ligafte omftåndigheter af Ebb och Flod , och vi-

far huru de kunna utredas och förklaras genom
theoria Gravitatis.

Jacob Cassini har uti Kongl. Franfka Ve-
teriikaps Academiens Handlingar for åren i/io,
1712 och 171 3 5 infordt utdrag och anmärknin-
gar ofver åtfkilliga^uti vifla hamnar i Frankrike^ af
torfarna Mån och uti flera år med mycken flit

anftålda Obfervationer jpå hafvets dageliga förän-

dringar
;
hvarigenom några defs lagar dels blifvit

uptåckte 5 dels iladfåftade ochr inom vifla reglor

nogare inlcrånkte.

Samma berömda Academie upvåkte jåmvålde
lärdas tåflan, at af grunden underfoka denna fak ,

då den belöning Academien årligen utdelar at den,
fom båft befvarar en vifs foreftåld nyttig fråga

,

for år 1740 upfattes emot frågan om Ebb och
Flod.^

Någrc af vår tids fl:6rfl:a Mathematici^ Ca-
VALLERI5 Dan. Bernoulli, Mac-Laurin
och Euler infunnofig, ibland andra5medfvar(f)5

fom hvart for fig gaf ymnigt ljus åt det foreftålda

åmnet 5 och tilfammans tagne fatte det nåftan uti
fullkomlig dag. _

L z Sift

fe) Princip, Phil. Nat, Mathem. Lib. ,3 prop. 36&37*
f) Pieces, qui ont remportc le prix de TAcademie R, dcf
Jciences, en 1740, fur le flux & Ic Reflux de la xaer»
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Sift har Mac-Laurin, uti Defs Bok^' om
Newtqns fortjenfter uti Naturkunnigheten(g)5
natt och tydeligcn afhandlat ftycket om Ebb och
Flod 5 famt flitigt åberopat fig Obfervationerna.

Med fadana ledfagare kunne vi trygge va^a

ofs ujt på den vida och djupa Oceanen, at befkå-

da defs rorelfer.

Der marker man pä ftrånder och klippor , at

hafve t dageligentvånnegångorup flödar och tvän-

nc gängor åter faller ut. Hvardera up flödandet
påftår litet ofver fex timar , och åfven fä läng tid

behofver vatnct at falla ut> fä at tvånne haf-{kif^

ten, beftäende hvardera af en Flod och en Ebb,
fordra vid pafs I4timar och 49 minuter: hvarige-
nom {ker, at Floden ej kommer tilbaka på fam-

ma timar alla dygn-^ utan altid näfta dygn tre fjer-

dedeis timar, ftundom inemot en hel tima fenare,

ån dagen forut^

Här uti röjer fig aldraforfl: gcmenlkapen cmcU.

lan hafvets och Månens rorelfer: ty denne anvån-^

der ock ungefärligen 24 timar och 49 minuter,^

ifrån det han gar genom en orts Söder-flrek, til

defs han åter hinner til det famma igen. Och få-

fom han , inom den tiden, tvånne refor går ge-

nom Meridiv?n-Cirkelen, famt åfven tvånne refor

pafTerar hoirzonten^ få följer ock altid, en vifs

tid efter hvardera defs gang genom Meridian, en

Flodi hafvet, lamt en Ebb, efter hvardera Må-
nens gång igenom borizonten. Vi fä fe, at de

ofriga forändringar pä floder och utfall, jämväl

råtta fig malt efter Månens, men ock tillika nå-

got

(g) Account ©fSirlfiacNewtens Philofophical difcovericg,

Lib, 4» Cap.ö,
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got efter Solens lopp. " Men vi vilje forft gifvi

akt på hafvet, et helt tungel-ikifte igenom.

Låt vara 5 at hogfta floden en dag infolle på
något (lålle vid middags-tiden, fäblifver der Ebb
eller lågfta vatten vid pafs klockan 6 om aftonen,

hvarpa följer ny flod , midnats-tid. Andra dagen-

hinner ej middags-floden til defs hoglla, torr ån

kl. inemot i efter middagen, dä ock midnats-flo-

den infaller lika längt efter midnatten. På otton-

de dygnet halva floderna dragit fig til kl. 6, mor-
gon och afton , då det bade om middagen och
midnatten målle vara Ebb. Efter if dygn, har

den förra middags- floden flyttat fig til nårta mid-
natt, ochtvårt^om. På ^orde dygnet, når jäm-
väl Månen fullbordat et helt tmigel-flcifte ( men-
fis fynodicus ) kommer den forila floden åter tiK
baka til middagen.

På detta fått fortfar hafvet bcftåndigt, at

omfom ftiga och falla : hvarvid dock mårkes, at

når Ebben eller Floden aro komne til deras hog-
fta^ tyckes vattnet ftå några minuter ftilla, inan

det åter börjar okas eller minflcas. Haftigafte

ändringen {kcr^ når hafvet år half-flodat eller half-

faliit,

Alt detta ar dock många forånderligheter un-
derkailadt, hvilkanu fkola omröras; Ty forfl:

Stiger ej vattnet i alla floder lika högt, ej eller

faller det vid hvarje Ebb Hka mycket undan. Nar
Månen och Solen tillika gå igenom Meridianen ^

antingen i Söder eller Norr , hvilket iker i allä

FuUmänar och Ny-tånningar finnas både Ebb
och Flod vara mycket ftorre ån när Solen och
Månen äro långit ätlkilde, nämligen uti quarte-

ren eller half-mänes-dagarna. De ftarkaftc haf-

L 3 fkiften
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fkiften infalla likväl icke juft i fjelfva Manens ny
och fyllcj utan år den tredje Floden efter Ny-
och Full-måne

,
gemenligén den ftorfta. De af-

taga fedan fmåningom, til defs den tredje Floden
efter qvartcret eller Nedanet hinner foga mer ån
til hälften af den hogd^ fom plågar vara ftrax ef^

Ny-och Full-månar. Sedan börja de å nyo tiltaga.

Men denna ordning albrytes ofta genom den
andra omftåndigheten, at Floderna jämväl råtta

fig efter Månens afvikning ifrån Dag-jåmnings-
Cirkelen. Ty når han villas antingen uti eller

nåra in til famma Cirkel (iEquator), finnas både
Ebb och Flod mårkeligen högre ^ än då han har.

någon declination Söder eller Norr om iEquatoren.

Ju ftorredefs declination, defto mindre Ebb och
Flod. Samma regel galler ock får Solen, fall ån

defs verkan , i alt hvad Ebb och Flod angår , år

mindre kånbar.

Om det fordenlkuU hånder, at både Sol och
Måne på .en gång komma til Meridianen, och
jåmvålbagge åro uti eller nåra in til iEquator, hvil-

ket händer alla år, uti de Ny-och FuU-månar,
fom infalla nåft fore och efter Dag-jåmningarna;
få följa derpå de ftarkaftcFlod-lkiften. Men fom*
mar och vinter, då både Sol och Måne, vid Ny-
och Full-månar, åro långft afvikne ifrån Dag-
jåmnings-Cirkelen, ftiger och faller hafvet min-
dre. Tvärtom, åro de haf-fkiften, fom följa på
Månens guarter, mindre Hoft och Vår, emedan
half-månen då altid har ftorre declination, ån vin-^

ter och fommar, då han nodvåndigt måfte vara*

närmare iEquaton Detta gor, athafvet Som-
mar och Vinter mindre Mfvcr och har jåm-

narc
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mrc Floder, hela Månaden igei;iom5 ån Hoftoch
Var. Dock hafva altid Floderna uti Ny ochfyl-

le ofverhanden for de ofriga.

Manen lopcr omkring Jorden uti en ElUpfej

och år uti Pm^^ö Jorden mycket närmare^ ån uti.

Jpog^o. Detta fororllikar en ny ändring pä Flo-

derna, fom åro (torre, ju närmare Månen nalkas

Jorden, och florll når han gått igf grader förbi

Perig^etm, For Månens apogxi haliiga rorelfe

fkull, kan denne ändring icke bindas vid någon
vils årstid. Men emedan Solen altid år längre

från Jorden, när vi hafve Sommar, än om vinte-

ren,, få {kal det ock märkas på hafvet, at det litet

mindre både flödar och faller, om Sommaren ån

om Vintern, få framt alla andra forr omtalta om-
ftändigheter äro lika.

De Floder, fom följa på hvarandra inom dyg-
net, äro altid i det närmafte like, på de orter, fom
ej li^öia länst ifrån iEquator. Men de fom bo
längre der liran, harva om Sommaren , uti Ny-
ocliFuU-månar, afton-floderna ftorre än morgon-
floderna: under Vinter-månaderna går det til

tvärt om.
Pä alla de ftäUen uti flora Hafvet, fom ligga

inom TropkoSj och jämväl de, fom ej äro belågne

långt utom, och hvareft Floderna ej hindras at

land , 6ar eller grund, infinner fig hogfta Floden,

tre timar efter det Månen gått igenom Meridia-

nen, ofver eller under honzonten : dock med den
åtfkillnad, at då Månen går ifrån Ny eller Fylle^

til näfta (juarteret, komma Floderna något fnar^.

re, än da han ifrån någondera quarteret fkrider

til Ny eller Fylle tilbaka. Men långt utom "tro-

picöS'^ och der hatvet e] for land, oar eller uddar
*L 4 fått
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fatt hafva obehindradt lopp ^ hinner ej Floden fl

fnart fi-am, utan mer och mindre fent, cfterom-l
Ilåndigheterna. For denna orfaken år Flod-timanl
Uti Ny och Fulh-nåna vid Rochefort 4$ , i Saint-M

Malo 6^ i IJavre de Grace och vid utloppet af Seine

ftromen p. vid Calais vid lemfe ftromens ut-
lopp 12 timar efter Månens Culmination. En ny
Flod år ofta på fårde i fria Hafvet, forrån dea
nåft föregående hunnit trånga fig fram til viffa

ftållen, Den kommer dock altid, på et ochfam-»

IxiaftåUe, på få vifs och b^ftåmd tid efter Må-
nens Culmwationer ^ at Cassini funnit , at om man
uti en hamn, hvareft Flod-timen i gemen år be-

kant, vil uträkna den famma til en vifs dag, må-
fte man bruka de bålla Mån-taflor, at forit der-

efter i det riog^fte uträkna Månens Culminations*

tid, faiii? fedan corrigera den fundna Flod-timen
cft?r Solens elongation ifrån Månen på famma tid.

Huru angeläget det år, at noga veta Flod-

timan uti alla hanqinar, hafv^ de Sjöfarande fig

båft b?kant,
På frågan5,huru mycket Hafvet kan til det hog-

fta ftiga och falla for Ebb och Flod? kan ej gif-

vas något allmänt fvar. Vid imå oar uti ftora och
Öppna Haf, ftiger Floden gemenligen ej högre ån

X\\ 6^^y UeU^r hoft if tot, efter omftåndighc-

terna. Men der ftora landniota, fom updämma
vattnen, fanit der de fkola trånga fig fram ige-

nom trånga Sund, komma de ofta med grufve-

lig häftighet rufande fåfom en ftark ftrom, och
ofverfvåmna i haft hela traéter, famt fåtta de plat-

fer under 30, 40, fo och flera fots djupt vatten,

fem nyls tilforene voro totre^

Vi4
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Vid traderna pa Jorden omkring linien, kom-
mer Floden ifrån örter och går til V^åller. Men
uti de Nordliga och Sydliga Hafven, gå vattnen

fram och tilbaka ifrån Söder til Norr, der icke

någon fynnerlig landets belägenhet gifver dem en

annan direktion.

Cavalleri fager, at Ebb och Flod ej 'mera
år mårkelig vid 6f graders Pol-hogd; men iag

har mig af egen forfarenhet bekant, at vid Nor-
flvatkuilerna ,

ovakrvtig Dronthem^ på <5f graders

Pol-hogd, åro Floderna både ilarkeoch ordente-^

lige. Den mårkvårdiga beOcrifning, lom uti K.
Vet. Acad. Handlingar for Jul. Aug. och Sept.

Månader, år lyfo, är införd, om den ryktbara

Mael-ftromen vid Norflca kuften
, pä ö8 graders

Nordlig bredd, och fom af Ebb och Flod fkal

hafva fm uprinnelfe , året ojåfaktigt vedermåle,

at delfa Hafvets dageliga up-och utfall jåmvål
ftråcka fig dit. Herr Hellants obfervationer

vid Nord-caps traden och under 7c graders Pol-

hogd, hvilka han til Academien inlemnat ochhlr
finnas bifogade, intyga, at Ebb och Flod åro än-

nu der nog anfenlige. Det gores troligt af New-
TONS theorie, at Ebben fkulle ej en gång for-

Ivinna vid fjelfva Polerna, om Hafvet der vore
rent, och hade öppen communication med den
ofriga Oceanen.

. Medel-hafvet , det fvarta och CafpiOca, få

yål fom Öller-fjon åro for fmä, at uti dem fjelf-

ve (kulle kunna upvåckas någon kånbar Ebb och
Flod, famt hafva for trånga utlopp, at emottaga
någon ifrån ftora hafvet. De låra ock, af deras

ifrån alla fidor tilflytande vatten, ligga högre, ån

Oceanen, De oordentelige om(kiften af högre
L f och
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och lågte vatten 5 fom uti dem plåga anmärkas

,

och hvarpa prof finnes, hvad ÖfterCjon angår, uti

KongL Vet. Acad. Handl. for ar 1747, hårrora
af andra orfaker, tom ock i fjelfva (tora Hafvct
ofta hjelpa tilj at gora verkelig Ebb och Flod o-

ordentelig,

PEHR WARGENTIN.

RÖN
På Ebb och flod

Vid Vårdhus och Nord- Gaps-traften.
Af

ANDERS HELLANT.

De Phyficalifka Ron och Anmårkriingar jag
under mina Refor vid |Kongl. Norfka
grånfe-Commiffionen, pä Kongl. befall-

j

ning och under Herr Öfverden och Riddaren'1

KlinckowstroiMs anförande-, gjort 5 tilhora K.l
Vet. Acad. få mycket mera, fom, efter Konun-1
gens Nådiga Befallning, Academien, jåmteVål-
bemålte Öfverfte och Kongl. Gråns-Gommiflarius

mig om goromålen lamfält inftruerat.

Sedan jag i de framflutne årens Handlingar

ingifvit de Aitronomifka Obfervationer, hvarige-

nom Europas Norrafte kant fatt fit mot himmelen
fvarande ilålle på Globen 5 få har jag tykt mig,
iä val för ordmngen fkuU^ fom i fynnerhet fordet

lam-
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fammänhang Ebb och Flod åger med de him-
melfka kropparna, nåft Aftronomifta Obferva-
tionerna, bora framgifva dem jag gjort om haf-

vets ftundeliga förändringar.

En längt in i landet fodd och iipfodd, fom al-

drig har fedt det flora verldenes Haf, med defs

ftrander, torde cj blifva mindre, ån jag, vid tor-

fta åfkådandqt, rord, af hafvets tvänne Up-och
tvånne Nedftigningar^ in allés fyra ändringar innom
hvartdygn, eller nogare räknat innom Z4| timar-

Ehuru ofta jag fedt Torne-å. eller Elf, flöda

i is"gängen om Våren til par famnars hogd innom
par dygn: och en, fom bor vid Norra andan eller

botten afden länga Botnifka Viken, ej fållan om
hoftarna fer vatnet, under ftark Sunnan ftorm,

inom nägra timar uprinna til en famns hogd och
mera, famt ftrax det lugnat falla tilbaka^ måfte
jag dock tilftä, at forfta åflvådandet af Oceanens
flodningar, oaktadt de ej voro mig obekante hvar-

ken til orfak eller verkan, gjorde hos mig ftorrc

intryck, ån jag hade förmodat*

1748 den 23 Julii gamla ffilen, värden forfla

dagen jag hade det länge efterlängtade nojet, at

fjelf fä jåmf6|'a och i akt taga Oceanens och jord-r

klotets kringlopares , var Mänes inbördes och
motfvarande rorelfer: Jag var dä ftadd pä GulU
holmen^ en Handelsplats på en helt liten holme,
at knapt nägra hus kunna ila derpä, juli vid Te-
no Elfs utfall i den ftoraTeno-fjärden, eller 'Tana-'

fiorden^ fom den kallas af de Norlka invånare.

Denna vidlyftiga fjord är belägen nåftan midt
emellan Nord-Gap och Värdhus j år väl f mil
läng in i landet och en mil bred : Gullholmcn
liger vid dcis botten.
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• Denne dagen var floden vid Gullholmen hogft
^ tim. m.

formiddagen ftraxt efter klockan • 1 1 . o.

Månen hade famma dag gatt igenom fin Nor-
ra meridian, eller fit lägila, under Guliholmens
Meridian, formiddagen klockan « 6. i8.

Vattnet hant alrfä intet iiprinna til fit hogila

i den fjärden efter Månens culminationjforr ån ef^

ter framledne timar - - - 4.41;
Hafvets ftigande ifrån det lågfta til det hog-

fta varvid 4 fot Svenflva. Månen hade dagenfor-
ut, den 11, hunnit fit forfta quarter, klockan
emot 10 for middagen i aitfå var denna floden den
andra efter quarteret.

Den zf julii om natten emot den lö, var flo-

den äter högll efter m,idnatten klockan j. 30,

Samma natt, eller rättare iagt, aftonen för-

ut, hade Månen pafierat genom GuUhoUmens
MeVidian i Söder klockan - - 8. fö.

Altfå flod efter culminationen - 4-4^-
Denne midnats-floden var ~ fot högre ån mid-

dags* floden, den 15 förut.

Foregående tvånne obfervationer accorderadc

til tiden rått noga^ och kan man taga Högt vattens-

eller fted-timan i denna fjordens botten och vid

hamnen famt Gullholmen, for 4 timar 40 minut*

Men vid defs mynning, f mil längre til haft, tor-

de flod-tim/an infilla något fornt.

Den I. Aug. uti Värdhus, var Ebb eller

ftorila utf^lU fom de Norfice kalla Tjära^ thtx

middagen klockan - - - ^ ^'\f-
Manen hade det dygnet paflcrat fin Spdr 1 hogd

om natten förut klockan - ; . - 1. 30.

Och
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Och fkuUe åter komma tii N
dian eller fit lågfta klockan -

2,.f^.

|. Eller 40 minuter i tid fedan vattnet varit fom
lågft. Manen kom dagen efter til famma fin me-
ridian fenare o, tima 49 minuter , fom delt emel-.

'

lan 4 lika tider, gor pa hvart flod Ikifte 6.12.

Hvaraf följer , jit vattnet Ilat fom hoglt den
dagen ^ for middagen klockan - - 8.

Var akla flod efter Månens culmination t. f .
3 3

.

Den z. Aug. Hafvet lågft, eller fjåra, ef-

ter middagen klockan - - - 3. o,

i Månen paffcrade Södra meridian for midnat-

ten Himma dag, klockan - - 3.IP.
Och vari Nqrra eller nedre meridiajU efter

middagen, fammadag, klockan - 3-44-
, Hafva altfå Värdhus-boerne utfall, eller fjar-

fjoy litet forr än MSnen culminerar, och denna
gängen - - -

.
- 0.44.

. .Når nu et flod-fkifte afdrages, fom det dyg-
net åter efter Månens theorie cj var mer ån 6. 12. \

Var floden hogft for middagen klockan 8. 48,

Och flod efter Månens culmination f . zo.

Medium af foregående båggc obfcrvationcr

glfver flod-timen i Vårdhus - f , 30.

Detta dygnet var redan på det fåmte, fedaa
Fullmåncn, fom inföll den Z9 juliijemot kl. i, orn

morgonen under Vårdhus meridianen» Men den-
na dagen var Ckiilnaden af vattnets hogfta ochläg-
fta den anfenligafte, och gick til hela 1 1 fot Sven-
fl^a, eller få når z fan:mar och var verkeligen nå-

got ftorre, ån dagen förut den i. Aug., iom var
det 3:djc dygnet och redan på det fjerde efter

Fullmånadeu> famt ftdrfta flod-OQh fal^lkillnad
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af alla efter detfyllet : jag maftc derfore fom kar-

ta fl nåmna om väderleken.

I lållfkap med Herr Commiflions "Secreteraren
Friedenreich, hvilken under hela refan gjorde
mig följe 5 altid färdig at befordra den fvåra fram-
komften med inftrumenteraa och biträda mig un-
der obferverandet, anlände jag til Vårdhus d. 30
Julii kl. 4 efter middagen. Samma afton klock,
emellan 8 och p hade vi tordon och rågn med
SW vader: det var den andra gången jag hörde
ålkan inom Pol-Cirkelen hela den Sommaren.
Den afton hade vi varmt våderj men dagen der^

pä eller Sondagen d. 31 betalte det vårman med
ftark ftorm från NW.

D. I. Augufti blef väderleken ån fafeligare

med ftorm ifrån NW, fom förde med figlno-

blandadtrågn.Under denna ftormen var omojeligt

noga utmärka tiden af Hafvets EbbochFlod.Jag
måfte altfåj efter 3 dygns viftande i Vårdhus^lata

noja mig med foregående tvånne Obfervationer af ^

hafvets lågfta ftånd eller tjäran, fom man mafta-1

dels båttre kommer åt at observera, ån dels hog- |

jfta eller floden.
j|

Denna ftormen torde hatva bidragit dcrtil, at ^

Ikillnaden i hogden af flod och £ill den fjerde da-

gen efter Fullmånen var den ftorfta.

Foregående flod-obfervationer på GuUholmen
och i Vårdhus åro gjorde efter et godt Fick-ur^
hvilket likväl alla dagar, då det var klart, rattades

ellerjämnades til rätta tiden medelft motfvarande
Soi-hogder, tagna med quadranten.

Sedan jag Jcommit til Vadson tilbaka, der jag

under Vårdhus- Sjorefan hade lemnat pendel-uret,

ber
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9

begynte jag dérMde^ ä nyo och nogare utfoka

Ebb och Flods förhållande.

Vadsoii ligger i mynningen af den^4 mil langa

Varanger*Qorden, pä defs Norra ftrand.

D. 3 Aug. var ftorlla utfall hårftådes det no-
tim. ni.

gafte man kunde mårka, efter middagenkl.3.48.

eller for jämnare, rakning - - 3 - fo-

Man har ganfka fvärt at mark a pa några minu-
ter i tid, når vattnet ftar fom hogft eller lågft^

ty pä hela fjerdedels timan, ja ftundom på halfva

timan, kan man näppeligen le nägon ändring, dä
hafvet ftår i vändningen. At tä tiden punétuelt,

brukade jag taga likfom motfvarande hogder, litet

forroch litet efter hafvets hogfta eller lågfta, och
delte fä tiden i tu, fom ofta inträffade med den
efter ogncmätt utfatte tiden, hvilken fenare jag
holl for mindre fåker. Til alt detta fordrades flril--

la fjos i-edan i en liten fjo-gäng var altolåkert pä
hela timan.

Litet for klockan fym be^yrite man märka
at det började fioda. Jag lät då utlatta en mårk-
ftäng juft i fjäran, ock hade vatnet pä halfannan

fot« tum

tima upflodat pä ftängen - - 7-
åter pa if tima derefter 5 eller klockan 7 hade
det ftigit andra - • - 3. 2.

ån 1-1 tima derefter, äter flödat - - 2.

i§ tima ännu eller kl. 10 och 10 min. i det noga-
lie, ty fä långe flodde det, - - i- 3^

In allés pa 6 timar och if eller 20 min. , fom
flödandet paftod

, fteg hafvet - - p. !•

eller p ^Vdels fot.

Al-
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Aldenftund uret^ hvarefter defle obfervatiq-
ner gjordes nedre vid Sjo-itraiiden, jåmnfort me4
pendél-uret, gick några minuter förut, och for
råtta tiden 3 fä var det den afton flod i det nogaflc

^ 'tim. m.
klockan • - - - -

'Samma dag gick Månen genom Norra meri-
dian efter middagen klockan - - 4- 33»
altfä var flod , efter culrainationen - y, zy.

D. Aug. ville jag äter forfoka, i hvad pro-
portion vattnet Itulle ttiga, på lilva tider-, efter

obfervationerna den
3
Aug. gåfvo florre ftigning

de 3 forfta timarna, ån de tre fifta: jag fant, at

vattnet den dagen vari fit lågfta vid kl.eff.m. ^.40.
men llålde da uret på d pra:cife : pä en tima z m.
eller klock. 7 och t min. efter uret 5 hade

fot. mm
hafvet flödat - - - o. 7.

åter pä lika tid, eller kl. 8.och4min. - 5.

ån efter lika tid^ det år kl. p. 6 min. • 1.6,
In allés flot pä 5 timaröminut, - 5. 6.

fom är halfva flod-tiden.

Men ftovmen, fom inföll, forftorde tilftåll-

ningen^och hindrade mig, at fortfätta obfervatio*

nerna. Det enda jag fedaii med fåkerhet kunde
mårka, var, at emellan kl. 1 1 och kL 1 2 och zm.
eller den fifta flod- ftignings timan, fl;eg floden

knapt mera ån en tum , i llället det den forfta ti-

man fteg 7 tum^ men nu bläfte ftark VNV^ vind

utur Varanger botten och fjärden, lamt tvårt e-

mot den inrinnande floden, hvilken ock famma
tim. in.

natt var fom hqgft vid klockan . .
-

. iz» z.

Efter Såck-uret, fom til råtta tident råknat

fvartc mot klockan - • - , / 11^41^
Ml^
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tim. tn

Manen i Norr lamma natt ^ 6. z*

Flod efter culmination -
f. 40.

Den 8 Aug. Fiår-fjo eller Ebb ef. mid .k, 8,47.

jN"år man drar derifrån et flod-fkifte - 6.itt
. var flod den dagen - - •

- 2, .
3 f

.

Manen i Söder for middagen famma dag 8. 11.

Floden efter culmination - - 6.14..

Ifrån Vadson tvårt ofver Varanger-f|ården'e-

mot fafta landet
,

ligger en liten holme uti hat-

vet;, framfor Kjo-fjofden
5
Kjo kallad.

Den 16 Aug. obferverte jag der Hafvct lågft

efter middagen klockan - - - z, o.

Jag år fä mycket vilTare om timan, fom jag. med
quadranten tog Solens middags hogder derllådes.

Når hälften af et flod-lkifte lägges hårtil,

fom det dygnet år - ^ - - 6.if.
far man flod-timan, fom jag ej hade tiifålle at-

dårftådes afbida, klockan - - S.if.
Månen culminerade famma dag klockan z. 17^
flod etter culmination - - S fB*

Medium af defla obfervationer gifva i Vadsoii

6ch Kjo, eller vid mynningen af Varanget Fjård)

Flod efter Måneris culmination - - •

f.47.
AidenllundFlöd-tim^n i Värdhus var fiy men

i Kjooch Varanger fl timar, få fynes den méd
Månan följande vätten-rågan på Hafvep, fom or-,

dinairt med Månan går frän Våfter til 6fter > mea
på denna traden blifver tvmigen at bryta at fit

lopp, och kroka fig omkring och förbi Vårdhus
åt SW til Varanger och Kjo-fjordar tilbaka,be-

hofva if minuters tid at lopa tilbaka^til Kjo och
Varanger, én våg af f til 6 mil, fom gor en
Svcnik mil på 5 minuter.
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: Når ja'^ andra refan, ar i749{uti December maT
*had kon^ ned til Vadson och denna hafsftranden,

•bettitade jag mig , ibland annat , at nogare utro-

'na derftadcs ^ om mojeligt vore
, flod-timari^ och

•hade i fyrinerhet lult at närmare imderfoka, huru
* den variation, Tom förra Sommaren derpå blef
* funnen , (kulle förhålla fig om Vinteren : famt hii-

,ru vida Ebb och Flod, fä når til Poien, (kulle

intråfTa med Solens och i fynnerhet Manans ät-

fkilliga ftäliningar, efter Newtons theorie. Som
jag dä kom at dröja der i par veckor, obferverä-

de jag ock väderleken dageligen i det nogaftr^

i med Meteorologilka inftrumenter , och torholl

fig Ebb och Flod farama tid , lom följer : tim.m,

!^4P. d. 8. Dec. flod efter middagen kl. 1.4^.
'\ Maneri i Norr for middagen - - 7.f4p

Flod efter eulmination -

petta var tredje dygnet efter forfta quartc-
*

ret : famma afton Ebb klockan - g» 10,

mellan Flod och Ebb - -
6.3 f.

Aparten afMånans rctardation det dygnet 6 . x 4»

ftilnaden - - - • 0.2 !•

(öm Hai^^ct hålUt längre på at faila^

p. Dccemb. kl. 3 ftod ftilla^ och knapt mår-
kcligea högre ån klockan half tre j klockan half

fyra vid famma hogd, fom kl. 3^ hvaraf flod-

ftundcn blefvc vid kl. 5 • i f • min^ men efter p^r
andra lika h6gdcr tagna kl. t och kL 4. (kulle

floden ftåtthogft, kl 5* pr^cife^

' Medium af bagge obfervation^rna tags for

ritta flod-timan. . ^ 7

Manen i Nörr fot middagen - - ö..|p.

Flod eiter eulmination • •
\f- 4'2,.

la
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KL p. for middagen var Ebb^n mer utfallen,

ån cher-middags-Ebben famma dag^ dä vatnet

ftod litet högre , och Månen i ofra meridian.

I O- Dec. var for middags Ebben litet mer ut-

fallen ån förra dagens for middags Ebb. tim.m.

Flod efter middagen - - 4.40^
' Månen i Norr famma for middag - p.45.
* Flod efter culmination - r ^•f4»
Samma afton Ebb kl. - - n.o.

men ej få llort utfall lom for middagen.

II. Dec. obferverades icke Ebben for andr*
goromåU

11. Dec. Fullmanen och Form5rkelfc-dagea
Ebb för middagen kl. - - 11. 30*
Floden h6gft efter middagen kl. ^ f^fo.
Månen i ]Nörra meridian for middagen ^i-^J

. Flod efter Månens merid. paffagc 6.15.
Fullmåne I Vadson efter middagen P-f7.

F6rm6rkelfe-obfervationerne nindrade forft

,

och urvådret fedan, at den aftonen fe efter Hafi*-

vet.

vader ifrån N.N.O, med ftorm, fno och mörker,
at man da nåppeligeh driftade fig utom dörren,

mindre få nåra tilhafs-ftranden : det man på långt

*håU kunde mårka, var, at Ebben eller ftorfta ut-

fallet var ungefärligen kl. ii om dagen eller ftraxc

dcrefter, och ftorre ån tilforene> Icl. iz I mårk^
tes Hafvet redan ftiga^

14. Dec. Juldagen Novo ftilo^kl. 8. tormid*
dagen, vår floden mycket fallen, och fyntes på
Ven til-yrda Snén pä tlranden 5 at denna morgon-
dioden efter Éullmånaden, ftigit på ftrandcn til

M z
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mindre hogd, ån afton-floden^rom var in eniöttis

fothogrc j jag menar altid perpendiculair hogd
^

och ej efter ftrandens hitande räknad.

Vid utkomften utur Kyrkan Var Ebben ftor^

och rått anfeniig at man der fom varlång-grundt

kunde gå et långt ftycke längre til hafs än tiifo-
* . ' tim. m,,

rene : fiorfta utfallet var etter midd. kl i.if.

Når det dygnets flod*ikifte efter Månen^ lågges

hår til, fom år - - - 6.IZ.

liar man flod den afton kl. • 7'^7-
Månen paflerade meridian efter middagen 1.13.

Flod efter culmination - - 6\ 4.

if. Dec. ftorila Ebb eller Hafvets utfall

jag fåg den Månaden ^ var denna n^edje dagen ef-

ter Fylle och flcedde efter middagen i. o.

Vatnet begynte rinna tilbakakl. 2.30.

16. Dec. om morgonen väntade man en hog
flod i proportion af det ftarka utfiillct dagen för-

ut j men floden var ej färdeles hog, ock knapt
prdinair. Det torde kommit afSunnan-vådret fom
då ftarkt blåfte.

. 17. Dec. obforverades icke Hafvetv

i8. Dec. knapt ördinair flod for midd.kl. io.o»

Månen i Söder for middagen kL - , 4.17-^

Flod efter Måne-culmin^ition kl. f-^^'
1 : KL izi efter middagen varSjonhalf fallen: och
då z alnars perpendiculair hågd, få at hela flodei^s

h.ogd, ifrån nederfta fjåren til hogfla floden , var 4
alnar eller ^ fot.

]
Efter middags -floden fleg til fammå hogd fom

]{6y middagen , och var hoglt vid kl. - 10. 39-

; Flod efter Månen i Norr f-T^*
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tim. m»

: Xp, Pcc. flod for middagen inemot kL 1 1 .
-

Efter Manens culmination - 6. o.

Denna floden var ej fä hog, fom floden afto-

nen fornt; och var floden efter Månans Sodr^

culmination , når det nu led mot fifta quarte-

ret, lågre ån den andra floden, efter defs pas-

fage genom Norra meridian, fom hade högre
flod efter fig.

Detta år alt hv^d jag fjelf kom åt at anmär-
ka om Ebb och Flod under mitt karta viftande

vid Hafs-ftranden v men fom detta var nog kart,

frågade jag Invånarena hvad de hårohi hade fig

bekant.

Defle, fom alle åro Fifkare och Sjöman, for-

nota våi få mycket af fin lifstid pä det våta

Elementet , fom på det torra ; hade ock om Haf-
vet, fom år deras åker och ang , få mycken kun-
flcap , fom jag näppeligen hade förmodat.

Ebb' och Flod år deras vifTafte urverk, dä

ofta hvarken dags-ftjernan eller nattenes ljus

fynes i flera mörka djgn. Hafs-klockati flår^j

"eller felt ;
^ men de malte förut hafva lårt kanna

fin tim-vifare.

Invånarena berättade mig, at i Varanger
fjärden år med Nordan vind minfta flod och
dcremot*Ä6vfta utfall; men med Öftan år ftor^

fta flod och minfta utfall ; ty den blåfer in i fjär-

den, och med det vädret är floden ftorre eller

högre i Qord-botten ån vid defs mynning vid

Vadson och Kjo.

Andra oeh tredje dagen efter Full och Nymå-
ne, år floden ftorft; och minft efter quartCTcn:

Nårman ferpä Månan efter fylle, och marker at

3 defs
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defs brådd begynner förlora af fin rundkct, da he-
ter det 5 efter Fifkar-Aftronomien, at Manen fdr
hugg^ och då år floden gemenligan ftorft : men
når floden år rått Itark eller hog, minlkas han
cj forr, ån fjerdc dagen 5 fedan han ftätt h6g i tre

dagar (a).

Michels-måfstiden, (de Norrflce brukanya fti-

len), vil floden vara ftorft 5 det år ftraxt efter

Hoft-dagjäniningcn, Jag frågade dem om orfaken?

De fvarte det komma deraf, atHafvet den tiden

år i ftarkafte rorelfe och måft difpoi^orat til

ftorm och ftor Sjögång : af Phyfijca Coekfti kan
tnan lågga hårtil , at Solen då år i ^quator.

Floden fade de ock råtta fig mycket efter

vädret fom år i Hafvets ja qck efter det vader
den våntar : når ovåder eller ftorm inftundar,

ftiger floden både forr oeh högre , ån han den
tiden efter Manans ftåUning borde göra (b),

I Ny och FyUe år floden måft lika hog^nu
den ena högre, nu den andre.

Men deras ej mindre driftiga ån farliga Ex^
perimental Phyfiqiie gaf mig cn lårdom pch re-

gel, til at låra kanna tilftundande väderlek, hvil-

ken jag ej bor behålla for mig allena; den tor-

de.ock komma någon annan vål til pafs, faften

Landtman näppeligen lårer befvåra fit minne
dermed. Regeln lyder få

:

Enar

(a) Iiiftlmmer med det jag fant i Värdhus den Augufti

Sr 174g. .

(b) Jag fant tvirt deremot, den 10 Decemb. i V^ds^a at

floJen koiu cn tima fena re, ån den bordc^ och Ebben |fvenfli>

emot elakt vider ; men båggc hSndelfer åro lika mogelige. Kan*

fl^e det andra infdler oftare , efter invånanic hade fig det fi

vål bekant.
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^Enår det år helt lungt och fmå-fnogar v

Sf^Jet farligaft Jit vara tii Ijos, i fynnerhet i .fmå

batahi . ty da år man ej et ognablick fåker' for

häftig ftorm och griifvcliga Uningar der emel-

'

tefjäilen v men når d^t år kallt^ clicr ock mt
gDcfeiäfer, år ej fä farhg at refa til fjols. Htini':

betydande anftotandet emot denna regel år for enl
vinter-Sjåman, lårer ockfå en Landtman kunna>

Når mail närmare cfterfer PecemU. Månads i

flod i Vadson 5 finner man at floden viti quartc-

rcnrnifaller f J timar efter Manens pafl^a^e genom
meridiinjcn , likafom den i Aiigulti Mauad aret>^

förut bief funnen och utfått > men emot Fullmå-

^

nadcn och fprmgHidenydki floden blifrcr ftorre, vil
•

djcn ej hinna fin mognad , for ån efter 6 timar ,

och derutofvcr. Mot den ftora {lormen i Fullmå-
naden var Hafvct ån mera oordcntcligt j ty den
10 Decemb. behöfde floden få när 7 timar fulla,

at' hinna fit hogfta.

- Innan jag lluter om Ebb och Flod, bor jag

och anföra de ron, Norika Fogden Wedege
mi^ Tiled delte. Haa har i många Somrar feglat

ifrån Vadson förbi, Värdhus omkring Nord-cap
ait til Altens-fjord, belägen nållan få långt Sud-
Våfter om Nord-cap, fom Värdhus ligger i Sud-
011 om famma namnkunniga Cap. Han be-^

rattade, at i Alten år flod när Månen culmine-
rar, och juli 6 timar forr, ån i Vadson 5 ty här

år fjälla Under culmination, och VadsQ-boernc
taga é-timar fulla for råtta flod-timan i deras

hamn 5 lom vi ock fedt vara riktigt i fpring-tiden.

Vid Nord-cap fade Fogden vy.ra flod 3 timar

efter Månens culmination , och få proportio-

M 4 naii-



tH 1753. Jul Äug. Septcmb^

nalitér fenare och fenare efter diftancen Öfter
ut^^lå at den i Vadson år (5 timar dercftef, da^

det redan år hSgfta flod i Alten på ny råkning.
j

Det år och troligt, at vatten-ragan ftoteran*

mot Norfka vallen ^ men hinner ej diiblera

Nord-cap , kroka fig omkring Värdhus , och
omfider vrida fig och rinna tvårt emot fin for--

ra direélion in i Varanger bukten , en våg af åt*

minftone 40 mil, forr ån efter få läng tid.

i Mina obfervationer på Gullholmen och i

Värdhus^ inftåmma ej ailenaft- med denna beråt-"

telfen, utan ock Hår i Svenfica Sjo-Calendern af

år 1743 , få vål fom i framledne Herr Vice A-
Biiralen von Rajalins Navigations Bok, p.m.
685 jag vet ej hvarifrån tagit, om icke af Herr
De L'isi.es de la Croyeres obfervationer^ at vid

Kilduin vid Ryfka Kuola(c) år flod-timan 7: 30.

Vatnet dröjer då två timar emellan Värdhus och
Kilduin', hvar emellan år vid päfs 10 mil Sven'*

{ka.

Så nojfamma Ebb och Flods obfervationer

åro på denna orten i den ljufa Sommaren, få

halsbrytande åro de deremot i den mörka Vin-
teren. De Norfke ftrånder llupa på få ftällcn

ii:iindre åp 20 grader 5 måftendels luta de emel-

lan 40 och fo grader eller ftå halfftupa: mån-
ga flållen åro ock få branta och lodråtta ^ fom en

Sten-

(c) Fifk på Lapflia heter Kmh. pJ Finfka Kala^ åtr^£

hafve vi i Lappmarken mSnga orter fom af Kuole eller fifl^

fått namn , (Ifoni Ku^a-jerfy Ku&la-fladke : men Utlån-

nmgarnevfom åro ovane at utfåja ÄO eller göu dijiuah
eller Kmih ^ Kola.
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Stenhus-vSgg j ofta pa 20. 50- famnar ifrån ftran*

den, har man öo til 80 famnars vatten, det jag

0elf måtit och funnit-

Sä längt hogfta flogen ftiger up om Vinte*
jcn, fmålter den ock is-gatan pä ftråndernaj

få fnart fom floden ater lämnar ilranden
, fiy-

fer det ftraxt efter. Pä fädana branta och hala

ftrånder matte man gä med mycken forfigtig-

het3 ty ,man har ej mera ån et Iteg, fom år ofru-»

fit och ej fliprigt 5 emellan fig och döden

^

Qch et enda ftaplande på foten i halkan kunde
gora flut deri. I ftorfta floden går vatnet tilQelf-

vahalkanjmenifjåranår cnobfervator mindre ex-^.

ponerad. Forfigtigheten rådde en likväl Itundom
at låta AfTccurera ohfervatorn med rep öm lit-

vet, dä han i ftark kold och mörker gick til yt-

terjfta hafsbrådden. Jag hade i fynnerhet onflvat

9,t fä nogare utröna proportion af Hafvctsån-i

dringar inom lika fmä tider, dem jag förra Som-
maren begynte. Men denna årstiden var omor
jeligt at dem fullfölja.

Den 16 Jul,

Slutelig beråttelfe

Om
Skaller-Ormeftj

l[ynnerhet om bote^medd emot hans Htt,

Af

PEHR KALM.
Skaller-ormen kan lättare dödas ån någon an-

nan Orm, efter han är mycket oyig. Når
M f han
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han fatt med ct litet fpo et llag otvcr ryggen j
behofver han ej ftort mer, forr än han å/dod.

Han har ej den egenlbapen fom vara Europein
flta örmar<, fom lata mårka rorelfe halfva dagen
fedan man flagit fonder deras hufvud och kroppj?
ty faftån hufvudet af denna år aldeles orordt,'

och det ej kan fynasjpå hvilket ftålle han fått hugg,^

fa år han dock en tima 5 och vål fnarare, feda«
han blifvit flagen aldeles lifios och orörlig. . : . 't

v
J

Denna Ormen börjar fkallra, få fnart han far

ie hagon månnifka^ och derigenom röjer fig Ijelf,'

dåhvär och en år fnäll och ofortruten, ut utrot*

et få farligt creätur> och håraf år det, ät denna
år nu få mycket fållfynt hos Européerna i Amefi-
ca, der man dock måft hvar dag om Sommaren
kan fä fe någon af de andra Ormar,

Då de Svenfke torft kommo til America, hadé
Villarne den vidfkeppeliga feden ( fom de ånnu
Jiafva längre in i landet ) 5 at de ej ville dråpa nå-

göit Skaller-orrn , utan då dé rakade Ormen i llcö-

gcn, låto de honom ligga i fred, fajandc defle-l

ord : Gäck du din vag^ j^g '^^^ gdmin. Men- fedan

de btéfvö varfe, at Europcerne utan barmhertig-

het flogo dem ihjål, och ej hade någon olycka |
derfore, och at deflc Ormars antal deraf anfenli-

gen min{l:ades, började de åfven, at ej mera vara
fä mifskundfamme mot dem,

Somlige bruka at åta Skaller-ormcn, förnam-

ligaft i mening til at bota någon f^ukdom ; dock
åro äfyen de, fom med noje åta defs kott och fett.

Det fåjes, at oni en vil åtaet fådant kott, bpr

Ormen dråpas ftraxt och fnart , utan at man lån-

gie håller på at reta och flå den förut , emedan
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Hany dl han blir mycket arg, hugger och biter

fig Qclf5 fä at han ock af egit huggande nåftaa

lika häftigt (jclffätter lifvcttii, fom någon annan^

hvilken a? honom blifvit biten > derfore, om nå-

gon kommer atåta.af defs kott^ fedan han förut

tatt hugga fig fjelf5 kan en fadan löpa fara onPi

lifvet-

Utaf iftret och fettet af denna Ormen bere-

des en olja, hvilket fter på följande fått: manla-
gar, då man dräper honom , at han ej får bita fig

ijelf. Sedan tagcs fettet och iftret utur honom

,

lägges pä en tallrik , fåttes i Solen, då det fmal-

ter up ocl^ blir til en olja, hvilkcn forva-^

ras uti nlgon glas-flafka. Denna olia hålles f6rc

vara makalös mot allehanda vårk
,
antingen då

man brutit fig, ellet cljeft der uti rakat. Man
bor dä fmorjadermed pä det värkande ftållet. Den
fåjes ock vara förtråflFclig mot fjelfva Ormens
bett, hvarom ftrax ncdanfore,

AtCkiHigc e:?ccmpel anfördes af folk, fom va*

rit darr-handre, och dåde efter inrådan åtit hjär-

tat och Icft-enjhel rå och varma^af enSkallcr-orm,
hafva dc aldeles mift fam.ma befvårlighet 3 men
exempel anfördes ock af fädana, fom åtit detta,

och ändock icke blifvit fit darrande quittc^ dock
fades dcfle fenare hafva dragit pä fig darr-ljukan

genom fylleri.

Villarne bruka mycket balten af Skaller*

ormars (kinn, med fkallrorne pä ändan. Mänga af

Européerna bara lädana fom pra^lervativer mot
hvarjehanda fjukdomar, fäfom för rygg-vårk, hu-
ftrur i barnfäng,at befordra lått fodfcl&c. Rygg*
benen af Ormen buros pl halfen mot fräfla ock

feber*
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feber-Hetta ^ famt hängdes pä halfen pl barn^ fom
ftulle få tänder.

c Skinnet brukades defsutom mycket at ofver-

klada fkidorna på Värjor och Hirfch-fvångare. i)et'

Holts vara dertil gan&a ftarkt.

Nu vil jag karteligen nåmna, hvilka Läk^'^

m/ii?/ jag i fynnerhet hort bero^^ fom mycket
gode mot denna Örmcns bett.

Uti Norra America, åro åtlkillige; orter och
rötter 5 fom bära namn af Rattle Smke röot ^ och
Smke r^^?/,: det år, SkMer-^orms rpf- och Ormrot ,

och hällas de for kunna bota SkaUer-^ormars och
andra forgiftiga Ormars bett ; meahvilken af delTe

orter fkal vara den båfta, kan ej vift fåjas> ty
Villarne på et llållc bruka det- ena llaget, och
?ndre.:Villar på et annat ft alle betjena fig af en
annan y då de tilitva bitne af Skaller-ormen eller

någon annan Örmj ochår gemenligen fä, at dä

écn ena af deffa rötter eller orter växer på et ftäl-

le, finnes der ej af de andra flagen.

GOLLINSONIA, Linn, Spec. Plant. T. i.p. 28.

^ Mr.JoH. Bartram berättade for mig, at han
€n gäng lag en Vilfka, hvilken blef huggen af^

en Skaller-orm > de brukade dä der emot alla

6e orter de visfte af, men intet ville hjelpa, utan

VilKkans tunga fvullnade få, at hon ftod utanför

Iiemics mun och kunde icke mera dragas in^ en af

Villarna har dä tagit Collinfoma ^ kohåt topparna ^

och fom Villikan icke kunde rora mun eller tunga,

hålde de faften af den kokade CoUinfonia henne i

njunnen och halfen. Litet derefter gaf den fjuka

,tcken med handen, at hon åftundade mer, eme*
dan
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dan hon fann lifa derafs de hällde då mera iiti^henh

nes itiun^ hvilket uträttade H mycket-, at hon en

liten ftund derefter fick dra^a in tungan^ öche^
ter några timars förlopp började biifva alr bålh

tre och båttre 5 få at hon innan kart kom fig al-

delcs fSre. >

SJNICULA flvfculi$ mafculis peduncuJatjs\ hef:''

maphroditis fejjilibus, Linn. Specxflant. T, i^ p.i'^<;^

Roten tages, (lotes fonder: ftållet," der Skalieiv

ormen bitit, fkåres eller f åiias med en knif^ ror

vten lågges på, fom dä på kårt tid fåjes draga for-

:giftet ut.
*?

ACTjÉJ racemo .övato\^ fruBihmque haccuttK

Linn. Spec. Plant. 'T. X.p.<^ö^, Aconitura baccis niteh*

Corn.Canad^jCu Denna- kallas ofvanfor Albany
Rattle Snake root^ och påftås af åtfkilliga, at intQt

låkemedeV emot Skaller-ormens bett kan gifvas

båttre och fåkrare 5 ån af denna 5 ja, fomlige gä
få långt, at de foriåkra, at om man har denna,

i

handen, kan man utan fara taga i en Skaller-orm>

och han fkal ej drifta fig bita; åfven, at ommau
fåtter denna pä andan af en kapp ät en Skaller-

orm, fkal han draga undan hufvudet, och vara

ganfba rådd for henne. Jag har hort åtfkilliga,foni

vid alt detta beropat fig på egen forfarenhetj och
- hvad det angår, at kunna medelft dennas tilhjelp

^taga i Ormen med bara handen, fade de fig blif-

Wit derfore hållne for truUkarlar af dem, fomfedt
' derpä. Villarne vid Mohaks flod bruka denna be*
ftåndigt mot Skaller-ormens bett.

SJNGUINJRlÅ. Linn. Spec.phnf. T. i.p, 505-

brukas ofvanfor Albany af Mohaks Villar, fom en
vifs bot mot denna Ormens bett. Man tuggar

ro-
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rotcd, och lågger på det bitna ftållet. Det lårcr
tvitvels utan ock vara denna, fom Mr. Dudley
omtalar uti The PhiloJ&phical ansatt^abridged FoL

'

' RJNUNCULUS hirfutus
, folHs Urnatis multi*

fidis ,
calyce reflexo^ fruSlu oblongo. Denna våxer i

America uti fkugga, i kåll-låg och på andra våta
ftällen i {kogar. Roten tuggas eller ftotes fonder^

ftållet, fom Ormen bitit 5 (kåres eller fåras litet

med en knif j den tuggade eller fonderftotte ro-

las fore vara mycket forgiftigare , ån de ftorrc^

'THTMUS foUis ovatis acuminatn ferratU^ co-^

rymbis laterahbus terminatricibusque peduncutatis.

Gron.fior, Firg, ($4. kallas i ÄngcUka Coloniernc
Dittany, Man kroffar fonder bladen, kramar faf^

ten derutur, och tager den in i mjölk eller någöt
annat: den flval vara fortråflelig.

POLYGJLJ caule ftmpUci ereSfo^ foUis

fo4anceolatis aUernis integerrimis ^ racemo termin^^

trice ere£io. Gron.flor. Firg,%o. kallas Semga Rattle

Smke rootjitcm Semga Smikeroopy våxer i fynner-''^

• het i Senega land; åfven i Sodre delen af Pen*»»:

fylvanien; men ej långre åt Norr 5 derfore vetafi^

Norr om Penfylvanien, hvad ort detta år, och:

hvad kraft hon har. Om denna ortens fynnerliga

nyttamot Skallcr-ormens bctt,kan lafas en Difpi}-

tation, utkommen i Upfala under Herr Archiat»

och Riddarens Linn^ei Pr«fidiu|n, under TitiU*

Radix Senega.

SER.
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^ ' SERR/^tULJ foliis linembns fparjis. Roteii

af denna fadcs vara forträfFeiig tnot Skalkr-or-

mens bett,

^
SOLIDAGO paniculato-corymhofa ^ racemis r^-

^ftekis>^florihus confértis udfcendentibus
^ foliis trinerviis

'fubferrato-fcaéris. Linn. Hort, Upf. 259- Af den-

na finnes en variation med fläta blan, fom kallgis

/iitttle Snake herb^ hvilken är fä berömd mot Skat-

:^kr-ormens bett, at den både med befkrifningoch

figur for den orfaken (kul blef införd uti deri foi^*

namfta af Philadelphiae Almanachor for år 17J7.
vVillarnc bruka denna mot Orm-bett på åt-

fkilligt fått, antingen ai de ftota den fonder enae^*

lan t ftenar, eller tugga, och fpotta den uti Pa-
tientens mun 5 eller lägga den fonderftotta ell^r

tuggade på fåret 5 eller rundt omkring det fam-

ma. Ibland koka de den, oeh låta Fatjenten dricka

decoften, famt tvätta fåret åfvendermed; men
vid alla defla fått, bor altid något dcraf fvåljas ned
utafden fjuka.

ARISTO LOCHlA caulibus infirmis angulop flexu--

ofis^foliis cordatQ-oblongib planis^floribus recurvis foli^

tariis Gron. fior^Pirg. m. Med deco£ten af den-
na, botade Fader-brodren til förr p, f6. omtaha
Lars Lack ^ det giftet , fom blifvit quar efter Or-
mens huggande ^ och en annan Svenlk botade m^d
famma decoCl fin hund, både då han blef biten af

• Skaller-ormen,och dåqvarletvor afgiftet pähet^-
fte tiden om året viftc fig, hvarom forr år talt i

. detta års Handlingar p. f(S.

FJGUS foliis lanceolatis acuminate ferraPts.

Linn. Hort, Upf. 287. Cajtanea fativa. C. B, eller

Cajiamc^rd. Man tager den inra barken af C>i-

ftiinie
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ftanie telningar , kokar, binder med decoårcn pa

det betna ftället^och åfven dricker deraf: det be-

römdes for vara ganfka godt emot Skallcr-ormeriS

bett-

Deffe åro karteligen de växter 5 fom jag kan

påminna mig , at man brukat mot denna Ormen.

Nu vil jag ock nåmna några andra läkedomar,

hvilka berömdes gan(ka mycket dertore.

Ibland de bafta läkemedel mot denna Ormens
> bett 5

antingen han då bitit folk eller kreatur, år

hvarjehanda fiags fett befunnit, ^fåfom Bomolja,

Svinifterjofaltadt Smor eller annat, det man ilrax

bor lågga och trycka f>å
det bitna Itållet, famt

nog d<n'af gifva in at Patienten. Et af de båfta och

tillika nlrmaft til hands, fadc Dr. Colden det va-

ra, ät fa fnart Ormen kommer at hugga någon,

i haft dråpa Ormen, öppna honom , ta^ga ut fet*

tet eller Iftret, oCh bruka det pa foregående fått.

En olja gjord af denna Ormens ifter berommes

ganfka mycket. Åfven beråttade (amma Dr. Col-

den mig, at åttkilliga prof blifvit gjorda i Amc-i

rka med ofvannåmdc Bom-olja , at den ftruken

t)a ftållet, der Ormen bitit, har merendels varit

en vifs bot både for folk och bofkap.

En ej mindre fortråffelig läkedom häremot

fades vara iJä// 3
nämligen vanligt kok-falt, det

man ftraxt, dä man blifver biten, tager i munnen,

i;^xggar eller våter emellan tandenia litet , och få

lägger ofvér ftållet der Ormen huggit. Somlipe

fåra ftållet med en kni£rundt omkring litet for-

nt. En del påftå, at det var i Nya Angland,fom

inan forft upfant, at Salt var godt mot Ormbett,

Oöh det af detta tilfållet, at en qviilna, fom blef

bitca
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biten i fingret at en Skaller-orm, fatte af en hån-
delfe, at lindra varken, fit fingef i et falt-fat , da
vårken ftannade och aldeles gick bart, utanat
den famma' hade någon olägenhet deraf vidarcp
De, fom i Canada färdas mycket i vidftråkta Iko -

far 5 bara gemenligen med fig en liten päfla falt t

.

yx-fåcken, at l^raxt hafva til hands, i fall dc
Ikulie blifva huggne af en Skaller-orm.

Theriac hade många funnit vara en af de for-
nåmfta läkedomar.

Ibland har^ man blifvit hulpen derigc-
nom, atman, få fnart man blifvit biten, gråf-
yit en grop i marken^ fatt den hitna lemmen deri
éft fullt med mull omkring, famt låtit få blifva
några timar, dä, efter deras mening, forgiftet
dragit fig ur det bitna ftållet in uti mullen.

^

Andre, fom beropade fig på egen och andras
fSrtarenhet , fade ingen ting vara fåkrare och båt-
tre mot Skaller-ormens bett, ån at man tager fj?-

bak^ tuggar det famma, har då åfvcn något krut^
det man tillika tuggar, blandar defl^a bägge til-
hopa, och lägger ia på ftället der man blifvit bi-
ten, famt tillika fvåljer ned fpottcn af Tobaken.
Detta fkal vara en ofelbar och fäker bot. Jag
har hortganlka många berätta, huru forträffelig
Tobak varit mot denna Ormens bett. Man har
haft exempel af den, lom inom 3^4 dagar blif-^

vit
5 fårfkijdta gångor huggen af Skaller-ormeni

och hvar glng med Tobak blifvit curerad.
En GåfTe blef biten, och botades fålunda>:

defs Fader [ugde alt förgiftet ur fåret ^ men var
vid fugnmgen mycket forgfållig, at han icke kom
at fvålja ned någon fpått, utanfpottade flitigt och
noga ut alt det han fugit. Man bor vid fådant

N fu.
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fugahde fe fig^nogä foré^ ät ingeii quifla eller Ii-

tet får år i munnen eller gomen, eller at någöa
tand år mafk-åteii ^ ty i den håndelfen kan forgif-

tet latteligen dragas in uti det fimmä, och fålun-*

da taga lifvet af männilkan. Den nyfsnåmde Gås-^

fens Fader blef icke fkadad.

En man berättade for iHig^ ät hans Gålfe,

fom ännu lefdc då jag var i America, bléf biteil

af en Skaller-orm y Han tög då^ i brift at annat,

en Hona
5
plåckade bart dunen vid ftjårteii, och

fatte den bara delen af tlohan på det ftållet, fom
Ormen huggit, då forgiftet fkal hafva dragit fig

ur faret in i Honan, hVilken etl liteii ftimd der-

efter dodtj f Mom på detta fått anvåiide, fatte lif-

vet tiis den fjette och fifta blef eiidaft litet f]uks

GåiTen kom lig härefter fullkomligén foreigen.

Detti år, livad jag inhämtat om de läkemedel,

fom blifvit brukade mot denna Orm. Uti den forr

omtaltä Difputation Radix Semga finnais några flera.

Til flut, for dem , fom vilja veta mer oiii den-

fia Ormen, vil jag nåmna några Au6torer, fom
Ikrifvit om den iamma: Mr^ CA^tESBTs Natural

Hifiory of Carolina^ Folk Il.p. 41. Tlaj^.^i/nvarefl:

åfven fiilnés en makalos figur, 'fbe Philofopbical

fransaBiöHs N, 396. pag. ^^^.feqq. N^^^^^g^ p^ 309^
[eqf^SALMONS Moderii Hifiory Fol. lll.p, 434.
Itbe Philof. Transaä, ahridged FohF. Part. IL pag.

16^, CHARLEFOI^ Hili. de la muvelle France.

Itom^F.pag. ^33. 234. LAWSONS Natural Hl^

fiory of Carolina p, i zg.jfig, Difputation under Herr

Archiat, eeb Riddarens LINNjEI Praftd^ Mufeum
Jtdolpho-Fredericianum pag, 10. famt den forr nåmda
Difputation Radix Senega; utom andra*
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ANMÄRKNINGAR

Sihf/ket uti Norrlåndfkä Älfv^t örl

pinim dorfi officulommquatuordecim. ART*
Spec. 57, ^^^(..livareft defs befltrifiiulg finnes.

Fariet. ( i) Lapp^-fikjfitmts eiidaft uti ftotre fjåll*

vatten och tråfk ^
genom hvilka de ftoite

ålfvarn^ foras/ Mindre fjåil-ijoarV at Ö-

dan af ådalari, med mindre vattenledning

gar j hafva endaft Finn-fik och R.6r^ Fi^un^

Svec. ^iöoeh en del tillika Sténbit^l?^!^;^.

S^uec. Lapp-eiltrFjåH-fik år fras 3 a 4
inarker til 7 och p markers vigt

5 gänfka
bred och fet.

(i) Hafs-Sik år mindré^ fållan ofver ty 2y]hogft

3 marker, år fmårtarejmagrarejlångre och
inipugare til kroppen ; ftiger up i ålfver

och fjärdar midt i Sommarenc

(3) Finn-Siky h^t fit hemVift i iftfjoår^ 8 fellér

p mil up från hafs-fidanij åf i ftorlekbch
fkapnad lik en jåmnftor Stam , Faufi. Svec,

3 rf. rund och fvart i ryggen faftit åger
fina hvita fibrer i kottet^ men hel mag€i%

Om

Af

NILS GISLER.

i 1.

III.
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II. Spcc. Coregonui eåcntnlm ^ maxilla inferiore

longiore. A^fED. fpcc. 40. kallas har Sik;-^

loja^ Stint, Rabb-oxc.

Variet (i) Si\:loja cUcr Stint fås til i godt
qvarter l^n^, eller forn ftora Löjor eller

Stam uti hafs-fjårdar och andra ftorrc Qoarj

fom hafva någon närmare delaktighet ge-^

nom ftora åUVer, med hafvet.

(z) Rabb'0!>ce^ Smäling^ fås endaft i djupare?

ijoar, up åt fjåll-kanten, i mindre ålfver,

eller åt ofra delen af de Nordi{ka lånder ,

och år fållan ftorre ån fom ^oxs.Linn^Faun.

§. ^

Om Sikens förhållande i Hafvet forr ecb under up--

gdngs-tiden.

Alt ifrån Våren händer 5-at man, efter Ström-
miftgs-^flcet, cUer der Strömmings dunet
lagt fin rom, kan få med not en och annaa|

ijerding få kallad Solbad-fik, hel fmå ochlojåmnl
til ftorlekcn , och det hålft vid is-låfsningen , af

den Sik, fom ftått i fjärdarna. Sedan blir man in-

gen fynnerligen varfe, forr ån vid ^'^r^^i tid,

då forfta {kocken eller dunet af den råtta upgångs
Siken, fom år jåmn-ftor och full med rom och
mjolkc, kommer til lands från Hafvet. Det an-

dra dunet kommer Larsfnåjfo-iiåtn. Det tredje

Bartholomai^ det fjcrde Korsmåflb-tiden. De ftor-

fta duncr ftiga vid Larsmåffan och Bartholomasi*

tid.

Ar
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År i7fo fteg det forfta Sik-dunet up genom

Skargårdarna, ifrån början ixi Augufti til den -13,

under hvilken tid det måft blåftc S och S.O.då
ingen vifs ftrom var hårftådes efter ftrånderna,

ivarfore Siken ej eller holt något visft ftrek , e*

medan han, få vål fom all annan filk, ålfkar vid

upgången ftark känning afmotftrom, fom år ftar-

kalt , når vädret kommer efter famma ftrek, fora

fjelfva ftromcn. Men få fnart ftromen fkjutes

af motvåder emot Älfvens ftråckning, går fifken

och vaglar hit och dit i gårdar, käftar fig tilba-

ka in åt landet och in i vikar och Ikår , med (it

ftrek altid på den fidan af oarna och Skargårds*

opningarna, in åt ålfvernas inlopp, dit ftrom-

men käftar fig; och måftc åfven derfore flitigt^

delsfoka ftrommen, dels foka ledning af landet ,

och fås då oftaft med not och nåt innerft vid lan-

det. Men når Våftan-cller landt-vader blifver vid

famma upftignings tid, få at hari har jåmn och vifs

ledning af mot-uromen och friika vattnet,ftiyker

han häftigt fram, famt följer då icke få mycket lanii

det, utan håller fin viffa led efter djupet.

I vackert Sunnan vader och jåmn motftrom
ftiger Siken til 4 , ftundom til ^ mil om dygnet,
men i fpakt vatten mindre : i Våftan vader kan
han gå if fjårdingsvåg 5 derfore kunna Fifkare,

fom veta detta, oTta följa med fiflc-dunet up efter

ålfven hela veckan, då de hvar natt, efter fore-

nåmde lagar, kunna råka på någon del af dunet,
når näten låggas |'3 8 och flera i rad, tvårs ofverår
ålfvens djup, då man finner, at Sikm i lagom
motftrom ftryker jåmnt och alfverfamt på näten

från nedra fidan, och märkes den då hålla fina

N 5 ftcgar
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ftegar i tvånne armar eller til et Korn fammanftS-
;

tan(le linier , likafoni om Laxen år berättat uti K* <

Vet. Academiens HandL for är ijf i pag, 104. I

varmt Solften och duggigt yåder , få de horionx^

pm dagen, 4ä den upvaktas vid ikndftigningea.

med not.

i>en Aug. famma är om natten var for-

{kråckelig blixt med duridcr ödh flag-rågn ^då fiks

<äen ftorilä gIng-Siken fom akjd beftår måft af

roni-filkar, aidrabåft panåt, vidAngerman-ålfvens

myti^ne.

Når vårmen är ftark och langfam , lä har man
pä alla nåftledne åren rönt, at all annanfi& ihaf-

fjon, åfven lom Strömmingen, gar hel forftrodd;

och vaklar lika fom ljuk äf och til, och når nä-„

gon rakar at faftna pä nåt, fitter han foga fali, Ur
tan faller ftrax läfom halfdod af nåtet; men ef-

ter ftorm år han qvick och ftråfvar lika fom at

bmda fig fafl; pä nåt, och då lyckas fifketbåft.

Detta fker ock emot det ftark ftorm årforhanden.

Når Sik fäs i myckenhet inät Skargårdar, fit-

ta Simpor Fäm. S^t;.' 278 och SkåLrytor. Faun^Sv.

zgo utanrore pä nateu, hvilka gjort årefolje med
til hundrade tals. Annars följas han och Bon a£'

fiken ät, når de inkomma i ftora duner,

Upgähga-Siken gär ockfä enhålligt tilfam-

man i duner , at man foga kan fä en enda vid lan-

det erhellan hvart clun. Hålft drifvas de til landet

med ftark och häftig Sunnan och S. O. ftorm,fom,

forahonomini fjärdar och ämynnen. Såfnart dä Va-
llan blir, ftiger den alfverfamt och fort up efter

llfverna.

Sent pä höften gär Sik in i fmå vikar i fjärdar,

Mlft emellan fmä fkår och laiidet/

^ Når
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Når Hafvet mycket fvallar och det fer oroligt

ut oiu aftonen, men llilnar någorlunda til mår-
gonen och: år vålofvermulitv år filkeligare, ån når
det år Iclart eller helt ftilla och lungt, 1 varmt
rågn-dugg-våder med nåmde omftändigheter år

ock båtu-e.

ijf i/i 06tob. fingo de i Medelpad Siken en-
dall i vikar och fjårdar 5 men ingen i ålfverna^

Sik och Strommings-dunerne fslja noga efter

hvarandra, fåatde ibland träffas tillika vid lan-

det* Måft inkommer Siken za 3 nätter efteråt

på de ftållen, der Strommings-dunerne förut haft

lin rom-låggning, dels at fluka i fig rommen^dels
derfore , at de med famma vind och i lika omftån-?

digheter infinna fig vid landet, fom tilforene om
Strommings-fifkct viftar. Derfore fer man ock
denna Sommar, huru ringa Sik, Harr, Al och
annaa fifk kunnat fångas vid landet 5 emedan in-

gen Strömming varit til finnandes 5 efter hvilken

alla de andra ftändigt gora följe. Siken ålfkar ock
famma lynne af botten och land, fom Ström-
mingen håller fig vid

, nåmligeh efter hafsfcan-

ten, uddar och fjårdar, der jåmntoch långftråkt

djup år, från z til 7 och 10 famnars djup : inuti

vikarj der jåmn-ftråkt fand-botten år, med behål-

len fi:rom-drågt antingen från Hafvet eller någon
llor ålfj^ ty utom mårkelig fl:r6m-kånriin.g begif*

ver den fig ej garna, få framt icke ovanlig ftorm
jag^r honon; in.

Så fnart ftorflia Sik-dunerna tagit fin |ledning

inåt ålfverna, följer den ftpra gängs-havren Fm^-
Sv. 324. efter, fom har fin rom-låggning fift i

Oftober: åfven Lax-oringar, i fynnerhet Twär-
N 4 fpol.
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foolj Id, Stam etc. lå at det år et ftåndigt pk*
ftande-k fprittande och rorelfe i vattenbrynet, af
defla filk-fkarar^ få långe de troppa up : men ne-
dre vid Hafs-kanten och omkring amynnet af
ftora ålfver, år da lom alla ftrånder vore ren-

fopade 5 til 4 a f mil pa fidorna af mynnet , trån

all Sik i få at allenaft några ftrodde en tid långt

efteråt kunna fås.

Tecken til Sikens nårvarelfe har man af Själen.

Faun. Sv. 1 1 . når den håller fig utan for nåten vid

fattningarna > men når Själen flyttcr in emellait

nåt-lagen och börjar nappa atSikenj få är ej myc-
ket til fångs : annars kommer ej Sj ålen fa garna
intil landet, med mindre han lider brift ut til hafs, da
han måfte til lands at forfe fin mat^friOca mage.

Både Själar och Måfar följa med fifke-fkåc-

kärna in åt funden och ålfverna.

Sällan fkal man råka at få Sik något fynnerli-

gen på et och famma ftålle efter hafskanten , 6f-

ver z eller 3 nätter å rad, fä framt man icke träf-

far någon ny Ikåcks utan den måfte efterilrom-led-
ningen efterfåttas nåfta natt up emot ftrommen
och vådret, dä man flere refor kan få något af
ct och famma dun.

§. 1. . I

Om Sikens natur och forhällande up i fpal^^ccb

StYom-älfver.

Så fnart Siken på forenåmdc tider inftigit uti

ftora Spak-ålfven, vifar fig dunet med plalkandc

i vattenbrynet 5 då Siken med ftjert-fenan rorer

häftigt vatnet , likafom man plalkade med flata

handen, utan at fprittaup, fom man ferendel
af

1
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af Mort-flågtet ^ora, och :i^jcrdå tillika djupet

och llarkafte ftrom-ftrcket efter.

Der ålfven utbredt bottnen jamnftråkt med
fand, och ftrommen drifver derotver , åro de bå- ^

fta nåt-ftållen at fånga honom, hvilka omftån-
digheter åfven tagas i akt in uti fjärdar och vikar

vid hafs-kanten.

Siken ån ganfka flcygg. Om ålfven floder o-
vanligen, tar han låge i djupa holjor : varar flod-

ningen långe, blir han flående och ger fig hållrc

tilbaka ån fram. Annars går den i litet va,tten

midt efter flrlmen, men när hoft-flod år, håller

han fig in vid landet, fom nog mårkes i Indals

ålf, hvareft de om höften ,
ijyo fingo Sik med

Mjälar, på grunden} men på djupa varpen ofvan-
fore fiks intet.

Iggefunds ålf går med dragande ftrom til

opna Hafvet ofh defs forfsande år når intil fjår-

den, hvilka omftåndigheter mycket bidraga til

defs ymnigare fiflc-rikhet. Den Sik fom der ftär

forfta natten på flagg-grundet, finnes den andra
gifva fig up i ftrommen,

I Ångerman-åltven fås vid Holms-oren i up-
gången, fållan många i låndcr, utan oftaft alle-

naft z och i fom åro par; men når han flyter til-

baka, fås på detta varp båttre, emedan de då
flyta utan ordning om hvarandra i ftora flockar

famlade-

Når hangar up, hvilar han i holjor och bakom
fl:ora uddar } men vid utflytningen drifves han af

ftromen efter dftarkafte och råttafte ftrom-ftre-

ket, och ftåller fig hållre at hålla ftilla på grund^

N s ftråck-
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ftråcknmgar famt in vid landcn, når den vil haf-

va fina, ftånd. ' .

Siken upftiger aldrig långre, ån til Sollefteå,

I eller ^ mil ofvan Kyrkan , och märkes då
ftanna, når han tråiFar någon ftroniTnacke , hva-
ieil han ock hälft afpor. fin lek, få at man håraÉ

fer iSrnåmfta åndamalet vara at befoka llromar-^

for rom-låggningen {knh Ha^ tränger fig vid

Sollefteå up i Ramfele-forfen i apfenlig ftark och
brufande ftrom^ hvareft de få hpnom i Ryflior af
garn.

Når floden ej drifv^r honom tiibaka i Indals-

ålf, gar h^i:;i alt up til Liden och |^ors, dit Sjä-

len ock, faft fållan, plågar göra honom fållfkap^^

Sedan han upftigit efter långa ftrom-ftrek och
fugande ftröiji, ilannar han bakom, uddar i Edor
vid iipgängen, hvarell han flår och pottrar fåfom
Uti eh Kok-gryta.

År 17495 om Höften, kunde ej Siken kom-
långre, ån tii Undroms och Golfva varpen i;

jLngen;nan-ålfven , for den ringa floden hvareft

de fingo. honom til medlet äf Novqmb^er.

^ , Vid nedflytandet derpå marktes han ej , eftfer

det £kedde'med någon is-forja och is , med hvil-

ken Siken, i haft följde, ai^ ingen blef honom
varfe.

Den ftora och feta Siken i Jämtland , fångas

hålft vid de ftarkafte och ftridafte ftrom- nackarna,

fom åm i de ftorfta grenarna och vatten-lednin-

garna frän fjällen: den fmårre håller fi^ i lindrig ai-

re Itrorn famt fid9-9c|i tvår-alfvero

Når



Når han nu i ftromen arbetat fig trott, och
det lider något ofV^r Michaelis tid, tar han lågc i

djupa holjor, der han blir Ilåeode, tils is-forjaa

fSrer honom tned fig utfor ftrommeri til fjår-

darna.

Omkring Simnis Juåte plågar Siken flyta tiln

bakautur Angermanna-änj dä rommen år los ocl^

Biogen, en del redan hartfluten-

Ju längre den qvarblifver i ålfven , ju långr^.

holl hafver man at vånta , och tvårt om^ hvilkec

aldrig; flår feit.

Vid nedfly tningen ilannar han och håller fig^

vid grunds men går häftigt öfver djupa drag och
höljor .

Når ymnigt Strotjamings-fiflvC år , plågar ock
vanka i^ycket Sik på INFåten, i fynnei:het på de ftåk

len, der de et par nätter förut fiikat Stroinpming:;

ty når Strömmingen vid landet lagt fin rom, i nr!

kommer altid natten derefter Sik o^h Lax-oring,^

atiyålja rommen, då man ofta tråfFät lycklio;t

Sik-fiflvc både med Nåt och Noc.

1748. öm Höften fingo de i; alla ålfver, hva-
reft Siken plågar upftiga , rått anlenligt deraf^

både i Yåfterbotten, Ängermanlaad och Me^
delpado

Öm Sikens jiijiring.

Vid alftringen märkes , at hanarne bita, få-

fta och fuga taft fig vid honornas gel under tåck-

låcket, hålla fig faft, hvålfva famt flingra ftån-

digt med bukarna til hvarandra, at fidornelkim-

ta och lyfar i vatnet, hvilka ock, huggne med
ljufter
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Ijufter, finnes vara en rom-och cnmjolk-fifk^fom

fåiedes parade gifva fig med hufvuden up åtvat-

ten-brynet , hvareft de på nämnde fått arbeta och
flingra fig til defs de blifvit qyitte deras rom
och mjolke^ fom fåfter fig ut efter botnen, famt

på ftenar, Nåt och Nor^ och blir ftåndigt up-
låffad från botnen af de tått på hvarandra an-

kommande nya lek-troupper/

Håraf fer man det Sikens ftorfta åtrå och arbete

går ut på ät blifva ledig rom och mjolke^ hvil-

ket Iker i . ofver fteniga och Ikarpa grund i fpaka-^

re vatten 5 hvareft de knippa tilfammans och pa-

ra fig; men i ftrommen arbeta de mer hvarpå fit

håll at blifva qvitte rommen.. 2,. uppe i fjelfva

forfien 5 efter hvilken han håift ftråfvar, hvareft

och rommen fnaraft uttomes. 3, ofver ftora och
Ikarpa ftenar märkes , atde hälla fig med ftåndigt

rörande och ftubbande , at de derfore undan-

tränga hvarandra ifrån fådana fynnerligen for dem
tjeniiga ftåilen.

När liten hanne träffar at fåfta fig vid en

llorre hona, biter han fig faft bakom gelet vid/'

broft-fenan, då de flänga tilfammansfom de andra.

Når de blifvit quitte rom och mjolkc, vra-

ka de ftrax undan ftrommen i ftora hopar. Den
. fom har hård rom tränger fig lånpft up i for-

farna, men de fom hafva lofare, Kalla fig längre

ned i mindre ftrid ftrom. Et flags helt fmå hanar

och honor leka vid uddan

Under Ijelfva Strömmen upkommcr forfta

flocken, beftående af idel hanar, fom der utlå-

ta fin mjolke , få at .ftenar och hela bottnen äro

deraf
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dcraf hvite : den fåfter fig och vid not-telarna

och vid repen. Det efter komma få hanar , men
måft honor 5 hela tiden , hvilka ifrån aftonen intil

morgonen trånga fig up i fjelfva ftrommen, at ut-

drifva rom och mioike, hvarpä de fvdnade, ut*

tömde och trötte af ftrommen gifva fig ned i nå-

gon eda och hölja ^ hvareil de med en liten Not
kunna fångas 5 alt ifrån Michaelis^ til Simonis tid.

Derefter kommer den ftora länga Siken , hvaraf

ej fås rått många i fånder^ hvilkas nårvarelfe gif-

ver tilkånnna at filket l^lir något långvarigare. Vid
fjclfra flutet upkomma en hel hop Imå gall-fifkar

af hanar 5 hvilket ock märkesvid Lax-dunerna,

De forfta, lom åro hannar, kannas ej fkarpa

och hvafla i fjällen, men de påföljande lek-troup-

per åro ikarpa fäfom Mort.

Siken har vid Holm-oren, om Ho/len vid
Michaélis ^ når den går up, helt hård rom 3 men
når den ftåt der til Smonis tid, blir rommen los

och rinnande , få at den utflyter fäfom en ftrång^

når fifken går af och til in i Noten. Både ha-
nar och honor måfkas der åta fin rom , hvaraf de-
ras tarmar åro aldeles upftoppade når de fingas,

det jag ej vet någon annan fifk gora, utom gäll-

filkarna at Fjåll-Ror, fom inkomma til leken och
åta' fina kamraters rom.

Inbyggarena tro fåkert,at Sik-rommen ligger
ofver Vintren til Våren,, då den mognar , och ve-^

ta de val at (kilja Sik-rommen ifrån annan rom,
efter den år altid forr mogen i början af Våren,
och filk-ungarna til ftorlek från andra fifkar (kil-

jäktige', hvilka federmera flyta med Vår-floden
ned i Hafvet.

Ar
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Åi i7|5 om Hoftei^^ tdg jag titi ét åmbar
jhclt fmä Sik-ungar5 til i ä ^ tum långa, iltur Törp-
Jjon i Medelpad 5 och flåpte déiti i Giffid-fjon,

hvatéft dé år 17 igfenfunnos med Not^ til |
å 4 markers ftörlek.

Fmn-Sik (§. i leker, vid dutet aFÖecémb.Må'-
md och borjail af JänuäriUs ^ i flcogs- bygden
och fjåll-fjoar pä grund, der deft fångas med Nåt
och Nöti hxråreÄ grås-Dottert år^ iriåtkes den un-
der lektideil ftryka öch ghida fig vid gråfet.

I (vtit ålfver famlas den i flromaktiga höljor

at leka , och fångas der aldrabåft meid fmå No-
tar*

Säkert mårke häfva dé ät detta fifke, åt jU
forr Finri-Sikeri leker, defto forr öch tidigare

blir hela följande år-gångeh och de ofrigé filk*-

lekar, både af Lakar öeli andra fifk-förtei*^ fom
lekariårmare Våren.

Under flora milsvåxt åren 3 omkring 1740 ^

gick denna fifk forft emellan 20 dagen och Påls-

måflb. For famma örfak fer man ock^ at jii forir

och jämnare filk^lekarne' komma om Våren, ju

forr häfta ock de andre om Sömiharen med fift

lek-tid.

Rabb-^oxentWéx Smålirigen har firi rom-låggning
Andersmåflb-tidén uti infjoar, dä den fångas måft
med Not : åfven fifkes den ock något vid Mid-
fommarstiden med Not 5 då den ingår från dju-

pet , hvareft han annars håller figj och fins hälft

i djupa fjoar-

Siken fångas måft med Nåt och Nöt, famt

1^ öxed
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niéd ljuftrihg och på fåmmå fatt foih Laiteii^ i

Gärdar och . Mjårdor.

1 Nordmaling^ hvaréft hiåftå Siktri fas i Aii-

gernlånlähdi der ocik gruiidaré fjärdar åro och icke

iäbrä-djupé^ föni hår kriiig Angermail.ålfveri5fåt-^

tä de forft ut et ftråck-ilät iffan landet iiied en
ftor i yttra andan, fedan fåttcs et ahiiat Nåttvåré
for pä bada fidor uti förm af en båge ^ . fom kröker

fig in åt landet. Nåten brukas 44 maftor päquar-

teretj lö qvarter djupa 5 hogil 15 familar långa*

JSloten ^ fom brukés i ålfvär , bellår af tvåniié

armar, tneri hai" irtgen kilt den dragés alla nåt-^

ter 3 nar något teken vifar fig : och ju vårre våder^

defs ftorre hopp til fifke.

Når Sikeii lliger iipfore , toljer han djupet

,

hien vid nedftigniiigen folier han landet. 1 förra

håndelferi fås han med långa Nåte-lag, i fenarc

med ct och annat Nåt Ut efter landet.

Efter Sik och Harr brukas ockfå i fkår-fka-

torna om Våren fårfkildtå Nat , ftåldte på fammå
fått, fom de uti min befkrifiiing om Läx-fiflvet

^befkrifnc fkatä-måckorné : i lyilnerhet vid ålf-

mynningeri och fandbanckar Up i iriljoarna, der Si-

"ken har fin gång om Höften. Detta fker icke

iitan fårdeles n}^tta, fram for det eljcll brukeligä^

fåttet.

§. 6.
^

Om Sik'Saltnmgen.

Siken (koljes ganfka vål^ fom gor det fornltti-

fta. Sedan ftålles han pä buken , at vatnet afrin-

ner^f^xkas inuti och emellan hvarfvcn lagomjåmt^
och får il ftå

3 dygn. Den Ikoljes fcdan uti in-

falt-
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faltnings-lakan och ftålles åter i korg på buken:
at laken afrinner. Derpå inlägges den och faltes

vålj hvilket ej fkadarj ty den kan altid hjelpas

med vatten-låggning, nar den {kal nyttjas. Se-
dan lågges ften på botten > at Siken får i åtta fig

och den klara nya lakan fom blir^ får ftiga ofver
filken^ då han fedan igenflås.

Anmårknlng.

Bonderne fkolja illa, inlägga och falta ftrax

med grått Salt uti illa gjorda kårill, då den upta-

gen, inlägges och packes i andra tunnor, utanat
låta laka på, då fomlige ftro litet Salt emellan; an-

dra intet: hvaraf filken ftrax håifknar, blir torir

och ofmakeligj ty då den ej på forelkrefne fått

omdrages, blir han los i blodblandade laken. Når
den rått faltas, efter forftnåmde fått, år den hvit

til Våren.

Men ehuru denna falt-Sik tyckes val anfas,

hålles den likväl ibland de flåtafte fifk-forter^e-

medan den blir få torr och faft-los vid den ftarka

inläkningen fom fordras. Hår emot åro följande

medel fordelaktigart fundne^ Man aktar Siken for

at ligga eller fkoljas uti något vatten, torkar ho-
nom endaft med en linne flarfva ganfka val ren

utan och innan, at inga blod-ådror fitta qvar, fe-

dan den blifvit med en tunn {karp knif upfkuren,

få at ingen del af fifken klåmmes eller rifves. Der-
på faitas fifken innan och utan, med jåmn-ftort

St. Ybes Salt, medelmåttigt tjockt, uti varaktiga

fjårdingar ordenteligen inlagd, til i Lifp. hoglt f
marker mera, pä fjerdingen, fedan man förut vål

genom et grannare fåll frånlkildt alt kalk- ftoft^
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fbm toljer med Sakctj ^^erdiriÄen fåttcs (c^

dan i en kall torr bod undan Solen , igenflagcn

och fri for luft.

På detta fått hålles fifken faftigare och hvit

i kottet, faft den ibland tidigare pä Sommaren
kan ändock litet rodna och hårfkna i hufvudetoch

efter rygg-benet, hvarfore man genom torfok fun*

nit balt vara, at genom en tunn hvafs knif ftrax

bårtikåra alla hufvudenj och flacka fiiken i 2half-

vor, famt dä tillika fkilja rygg-benen fränhalfvor-

na och infalta pä fiihiåmde fått^ fä blir denria

iilk aldrabåft.

Den bäfta och ftorfla Sik fäs frän Nordma*
Jing, fä fent pä höften, at den endaft rim-faltad

kan nyttjas fom fårfk ofver hela Vintren.

Sik-fifket har annars hår i Norden hårtils min*»

dre bätat Kronan genom nägon vifs Taxaj eme-^

dan inga fiike-ftållen^ utom nägra ålfverj gifvas

fä fåkra hvartär, at nägon fårlkilt Taxa derof^

ver kunnat faftftällas.

Den 15, Sept,

Mark: j4t fd offa uti derna hejkrifning namnet
nägon vi/s dag eller dr tid ^ bordet forftds efter gamla
ftylen^

O
0
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OBSEVAriONER
Tå MERCVRIIgdng under ellerframfor

Solen j den 6. Maji
, 1753.

Gjorde på Obfervatoiium i Stockholm

Af

PEHR WARGÉNTIN-

Mercurius år af alla Planeter den , fom det
minft gifves tilfalle, at få obfervera. Så-

fom dennårmafte til Solen ^ fordunklas

han merendels få af defs llrålar, at han med blåt-

ta ögonen ej fynes : och når han någon gång vi-

far fig, uti afton- eller morgon-fkymningarna, år

hans belägenhet fådan, at et litet fel uti obferva-

tionen fororfakar ftora fel uti de päfolgder man
af obfcrvationen borde draga. Derfore år ej un-
derligt, at Allronomij for något mer ån 100 år

fedan 5 och forr ån Tuber kommoibruk, voro

på hela dagar oviffe om tiden, då Mercurius bor-

de komma til defs Conjundioner med Solen.

Långt underligare kunde det förekomma > at de
ånnu i vår tid ej varit båttre kunnige om denna
Planets rorelfer, ån at de båfta Aftronomilka Ta-
beller åro vid vifla tilfållen Ikiljaktige på 4 eller f
timar, om råtta tiden til hans nedre Conj.unftio-

ner. Man har likväl , fedan år 163 1, med til-

hjelp af Tuber, haft tilfålle, at 1 1 fårfls:ilda gän-

gon vål obfervera honom , då han uti defs nedre

Conjundioner med Solen vid Noderna, fåfomen
liten mörk flåck framfki^idit genom Solen*

% Icke
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Icke defto mindre var en fkill^ad af mer ånfy-

timar, eiyzellan uträkningarna efter Cassini

och Halleys Taflor, pä den Conjunftion, fora

väntades den 6 Maji, mnevarande år. Denna
Ikiijaktighet och ovifshet har kommit deraf, ac

de ftäfte och båfte af forenåmde obfei-vationer

blifvit gjorde, då Conjunftionerna fkedtvid Mer-
curii upftigande Nod, i början af November

^

M inad: hvarfore ock Aftronomerne vid denNo*
den haft få god reda på Mercurii gång, at de, in-

om några få minuter, kunnat fåga förut tiden til

de Conjunétioner fig der borde tildraga. Der e-

mot vid den nedftigande Noden, hvareft Con*^

junftionen i år Ikedde, har Mercurius tilforene al-

lenaft blifvit tvånne gånger obferverad i Solen, når

Cassini och Halley utgåfvo deras Tabeller,

och det ändock bägge gångorna mycket ofullkom-

ligen. Derfore var det angelågit, at vål obfer-

vera honom vid detta tilfållet.

Den 6 Maji var väderleken hår i Stockholm
mycket olladig, med klart och mulit, rågn och
fiio til fkiftes. Under de få. klara ftunder> föror*

fakadeet ftarkt Öftan-väder ny olågenhet,medelft

Tubens (kakning. Jag fick aitfå ej obfervera fl

vål fom jag onfkade.

Klockan f om morgonen började det klarna ^
då jag fåg Mercurius et godt ftycke framftrcdeis

inom Solens oftra brådd, och fack några gånger
determinera dpis belägenhet, i anfeende til Solens

oftra och Norra bräddar, til kl. half 6^ di det

ter mulnade.

EncU
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Emclkn ItL 6 och tre fjärdedelar til 8 , fag jag

Solen någrar gångor genom molnen, få läng ftund

i fånder, at jag med moda handt utmärka Mer-
ciirii ftalle i Solen.

^ En fjerdedels tima forr och efter kl. 8, da
Mercurius var nårmaft Solens medel-pund, var

himmelen tåmmeligen ren, och lemnade mig råd-

^ nim, at gora några obfervationer^

Etter half-annan timas- ftåndiga och tjocka

moln , fick jag til flut et par fåkra obfcrvationer,

klockan litet ofver 10 forr middagen. Derefter
iniulnade himmelen a nyo aldelcs, til kl. i ef. mid-
dagen, hvilket betog mig det nöjet at fe Mer-
curii utgång utur Solen, fom tildragit fig inemot
kl. half iz.

' Jag brukade til defla obfervationer en 9 fots

Tub y med tillämpad god Micrometer. Sedan

jäg hvarje gång lagat, at Solens Norra brådd i de^:

nogafte folgde det' orörliga parallei-h-aret i Mi-
crometernjuptekuades tids-fkillnaden emellan So-^

lens oftra eller våftrabrådds och Mercurii gång i-

"genom det verticala håret, til at fa fkildnaden

emellan Solens och Mercurii Afcenfio Reäa.
Dernåft och under det famma, fördes det andra

pärallela och rörliga håret, til defs det råkade
Mercurii medel-punét: dä fkillnaden emellan dc
paralkla håren utmåkte DecUmtions fkiinaden e-

mellan Solens Norra brådd och Mercurius.

Det år onödigt, at anföra alla obfervationcrna.

Några de viflafte, befynnerligcn af de forlla och
lifta, åro tilråckelige , at der efter utftaka Mer-
curii våg , få vida det låter fig gora genom déffn

obfervationer, hvill^a jag ej tors utgifva for full-
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|;tI; CoKimnen i följande Tabell urmarker råt-

iz tiden forr middagen 5 den öMaji, tilhvarocl|

en af dei famma rad motivarande obfervationer.

\ IL Columnen gifver tilkånna den obferverär

4e. Tids-(killnadcn i Jfcenfto ReEla emellan Mer-
ciurius'OGh Solens Öftra eller Våftra brådd. Öbe-»

tyder, jden Öftra , W den Våftra brädden. Tids-
fkillnaden emellan det båda Solens bräddar gin-

go genom verticala håret , var altid emellan z m.
13 fec. oeh z m. 14 fec. Jag antager den

5
ge*

nom medium^ for z m . i
3
1- fec

.

III. Columnen utvifar fkillnaden i ^/?. i?^^?^

crfiellan Mercurius och Solens medel-punét, ut-

räknad af den obfervera-de, uti näft forcgåendc

column, och reducerad til minuter och fecun-t

der af en grad : då emot Iivaije tids-fecund fyarai

1 f fecunder afen grad. Ö betyder at Mercurius
var Ofter om Solens medel-pun6t 5 men W5We-
fter om den famma.

Uti IV. Columnen ftår DecHnations fkillnadea

uti minuter och fecunder af cn grad, emellan
Solens Norra brådd och Mercurii medel-punft,
fadan fom obfervationen, for livar och en tid^den

ömedelbarligen gifvit. Defla obfervationer kun-
na vara några fecunder felaktige^ få för andra or-

faker, fom for fvärighcten at rått noga träffa

Solens brådd med det ena parallela hårets

V. Columnen innehåller famma Declinations
fkiljiuad, corrigerad med Refratlims-ocli Paralax'-

fkillnaderna, efter den hogd Solen vid hvarje Ob-

.

fervation innehade. Jag har antagit Solens
rizontela Parallaxis for 10. fec. och Mercurii
for 18.

O 5 So-
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Solens halfva Diamicter var den dagen vi4

pafs if min. fj. fec.

I. II.
1

HL IV. V,

Tim
* 1 II / //

"
i

J // /'

f- 1547 O, 2p 0 24 0 14. 0 14- 2

r- zc. 3 0.
e

p. 9 0 14. 8 14. p
r- 0 ?i 6 8. f4 0 14. 18 14.

T- 2<5.ZG 0.' e
8. 47 0 14. 21 14. 21

6. 14.2.4 0. 43§
«
0 r- 47 0 if- f<5 if. fl

(J. i^.14 0. 46f ö f- 2 0 \6. 14 p
<5. 0. f5

e

3- 24 0

Vi
6 0

7- 32.47 I.
3

C
0. r4 0 10 ?

i:
f<5. 7 I. 9

e
0. 36w 18, rr 18. 4P

7- 4 I. ii§
e

I. I? w ip. 14 ip. 8
lO. 10.fO 0, 31 w 8. f4w 23. 4 22. r9
10. 0. 30 w p- pw 23. 14 23. p

Af anförde obfervationer har jag pa följande

enfaldiga fått uträknat Conjundions-tidenj med
alla defs omftåndigheter.

Då man jåmforer obfervationerna med hvar-

andra 5 i fynnerhet de forfta med de fifta, par-^

tals 5 och åf många refultater tager et mediumj^

befinnes

I :o At Mercmit Motus bor0tus uti Jfcenfio refla

vn^zr: 3 min. 43 fec.

z:o At dels mom hormus uti DecUnation var r:

;i min, 4P fec.

3 lo Athaji vari Conjunliion med Solens mc*
delpunö:, efter Jf€, ReEia^ fcl. 7. 47 m. 2,3 fec.

4:0 At des DecUnation Söder om Solens me-

delpunft^ vid famma Conjunétions-momcnt var

szmin. 4f5 jfec.
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po At han hade famma Declination, fom Solens

^medelpundj eller gick igenom Solens parallel, kl-

Sn 17. min. ly fecunder.

, Låt dä Cirkelen NOS^, (Tab. V) fSreflll-

la Solens difcus -y defs uti Declination Nordli-
ga^ OjÖftra^ och /V^ Våftra brådd. Linien

år et ftycke af Solens parallel-cirkel: EL^
ct ftycke af Écliptican • J\^m^ Mercurii våg ^ fom
han tycktes hälla vmder Solen. Vinkelen SCO^fom
år Inclinations vinkelen emellan Solens parallel-

cirkel och Écliptican, var, efter HALLEYsTaf-
lor, vid ofvan anförda 6onjun6tions moment, i(S

gr. fo m. fo fec. Och Solens Declination, Nord-
Hg . 16 gi\ 3f min. 40 fec.

Om ifrän Solens mcdelpunétC, nedfålles ca
til O/?^ lodrätt linia, fom dragés ut, til defs hon
rakar Mercurii våg Mä^^ uti A, få år klart, at

Mercurius var i ConjunSlion med Solen efter Jfcen* ^

fioreSla^ dä han kom til nämligen (5) kl. 7.

47 min. Z3 fec. Linien CA år, enligt (4}, ogr*

a min.4f,f fec.zriös^f-

Mercurius var vid -5 , eller i famma parallel

med Solen (p, klockan 6. 17 min. 15- fec. Hao
använde altfa i. tim. 30 m. 8 fec. at flcrida ifrän

B til A. Den emot famma tid Ivarande (killnaduti

ulfc. ReSla^ i anledning af motfds horarius (i),års

jf m. 3 fec. fom , reducerad til en båge af en Cir-

€ulus maximus^ gifver tilkånna, at Linien CB år f
min. zi fec = 3^1, I följe deraf , och emedan
vinkelen BCA år ratt, mäfte CBji vara =: 27 gr,

16 min. 17 fec, och vinkelen BAC =;dz gr. 43^
O ^ m.
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in45 fec- Hår igenom finnes ock fidan BJtz=i l6i\
Samt

j

6:0 Mercurii motus horarius, uti defs fynlig^

våg ikf/^:^:; 2,41-

Om man vidare ifim C faller en til Mm lodv

lått linia,5 CD j få delar den Mm midt i tu 5 ochi

vifar, at Mercurius var half-vågs i Solen, dåhan
kom til 2), famt at han der var Solens m^delJ
pun^t aldranlrmaft. For at få veta tiden når del

fkedde, Himt huru långt Mercurius dä var flad-

der ifrån C > päminne vi ofs ^ at uti råttvinklig<

Triangelen CDAy åro alla vinklarna redan bekan-

te, tillika med fidan C^. Derigenom upfokas d(

otriga fidorna CD och AD. Den förra = 147, i

:

gifver tilkånna, at Mercurius ej kom Solens mei
del-puriél närmare, ån pä 2 min. vj fecunder.

Pen fenarer=7fj s\ jåmford med motui horarius {6\

vifar, at ; Mercurius måtte hafva hunnit genoml
lopa DA pä o tim. 18 min. 41. fec. hvilka dragné

ifräii tiden, då Mercurius var vid ^(3) gifva tilv

kånna, at han var vid D eller midt i Solen, kl.y,

2^ m. 41 fec. famma morgon.

Låt ofs ytterligare foreftålla ofs linicn CF^ fa^

föm lodrätt til Ecliptican ELy fä år klart, at

Mercurius var i Conjmäim med Solen efter Lofu

gituden^ då han ftod vid F, famt at linien €Fmlf
ter den Latitud han då fyntes |iafva. Vi finne låt^

teligen tids-momentet qch Latituden Ci^, når

vi påminne ofs , at uti rlttvinklig^ Triangelen

CDFy år fidan CD ^ T47, Vinkelen :=

DCA—ACFzz: ABC— £CE—io gr- ^^f m,27,
fec.Ty dåmåfte C/^ varas 14956 5 och BF':iz 27,

Eme4an dä Mercurius gått 241 på en tima^ fä

måilc?
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mafte han hafva hunnit 27^ pa 6 m. 44 fec. fom
lagde til 7 tim, z8 m.4ifec. då han var vid/J^vifa

han var vid jp, eller uti defs råtta conjunftion

med Solen uti Ecliptican, kl. 7, 3f m, ly fec. och
hade dä z m. tpj^lö fec. fydlig Latitude.

Solens ritta ftålle uti Ecliptican var da 5 efter

Halleys Taflor^ mipxem if gr. 47m. ^z*fec*

derfér??-tar ock Mcreurii Longitud^ fedd ifrånJor**

den, afven den fammae

Ville man^ i anledning af föregående obferva-^

tioner och uträkningar 5 veta tiden, når Mercu-*

nus holt forft fit intrade i Solen vid famt når

hån fift ilåppte defs Våftra brådd vid My få åra

Vill råttvinkliga Triangelen CDM^ fidorna CM
och CD gifne. Denirorra, år Solens halfva dia^

meter=9f3. Den fenare= 147, med deras til*

hjelp finnes DM=9^1 . Til få långt ftycke for-^

drade Mercurius, i anledning af defs motus horam

rius{6)
5 3 timar, f4 min. 16 fec. hvilket ^år hal&

Yx tiden til defs mcdelpunäs viftande inom Solens

bråddar, vid detta tilfället. Om denna tiden dra-

gés ifrån 7 tim. 2,8 m. 41 fec, då Mercurius var
midtiSolens få finnes , at början til denna af

Mercurius i Solen fororfakade lilla formorkelfe,

tildragit fig den 6 Maj , kL 5. 54 m. if fec. något
mera än en fjerdedels tima forr än Solen den da-

gen gick up hår i Stockholm. Låggas ofvannåm-^

de tider tilhopa, få infaller tiden, då Planetens.

Tnedelpun6t gick utur Solen, kl. ii.zz.m.f/ fec,

forr middagen
5j
då hår var mulit.

Efter Cassini Tabeller , fkuUe början hafva
ikedt hår i Stockholm, vid pafs zz minuter for ,

midnatt 3 och flutet klockan half åtta om m.orgq-

Q s neut



1753* Jul Aug. Scptcmb.

nen. De utlåtta altfå denna Conjunftion nåftan

4 timar for tidigt. Dercmot kommer uträknin-
gen efter Halleys Tabeller allenaft ly minuter
i6r fent.

Felet hos Cassini beftir fornåmligaft deruti^

athangifvit Mercurius alt for ftor Excentricitet ^

hvilket med mera, i anledning af mina, och an-

dras ånnu fåkrarc, denna dagen gjorda obferva-

tioner, fä kan råttas , at Aftronomcrna hådau ef-

ter altid kunna hålla ftånd på denna i dcfs gång
fnållafte och oiamnafte af alla Planeter.

Så många obfervationer på denna Mcrcurii
Conjun<£tion

5
gjorde på andra ftållen, in-ocli u-

tom Riket, af hvilkajag hit til fått del, inftåm-

ma uti de flåfta omftåndigheter, tåmmeligen no-

ga med mina hår anförda.

Forr ån jag fluter, bor jag fe til, om ånnu
något af obfervationerna kan utlcdas, fom länder

til förbättring på Mercurii Theorie.

Han gick vid AT, igenom des nedftigande Nod.

At finna tiden dertil, märkes, at uti råttvinkli-

ga Triangelen CDN^y år fidan CD redan funnen:

vivkcltriDCN—R—DCF-z: y9gv. 34m,
3 3 fec.

Derfore år DNC^ eller Mercurii orbitas lutnings-

vinkel til Ecliptican, fådan fom den fyntes från

Jorden= 10 gr. Zfm. ty fec. och fidan /)A^= 800.

Så långt ftycke af fin våg afgjorde Mercurius

pä 3 tim. tgm. 10 Sec. Dragés det ifrån tiden

dl han varvid finnes at han paflerat Noden,
kl. 4. 9 m. 31 fec. famma morgon. Hans afllånd

CN ifrån Solens medelpunéb fyntes for ofs zn 8 r 3

.

Men emedan Mercurius då, enligt defs Theorie,

var närmare Solen ån Jorden, i famma proportion

fom
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fom 4ff8 til ff4Z j och alla ftorlckar fe ftorre ut

pa mindre håll j fä maftc CN^ fedd ifrån Solen,

hafva varit rzpgS zr i6 m. 28 fec* Sä mycket var

Solens medelpunkt längre framflkreden i Écliptica

in MercuriuSj dä han vari Noden. Men So-

lens ftålle var famma Itund i Sign. i f gr. 39 min.

14 fec. Altfä år Mercuriincdftigande Nod^ fedd

jfränSolen, x Sign. if gr.azmin. 46 fec. Hal-
jLEY fåtter Mercurii Nord p minuter 5 och Cas*

sijsri minuter längre fram.

Når Mercurius var i defs råtta Conjunftion

med Solen i jF 5 hade han ^ fom hår frammanfore
år vift, ifign: if gr. 47m. 31 fec. Longttud. Alt-

fä var han då 24 m. 46 fec. förbi Noden. Hans
Latitud viå famma ftund, fedd ifrån Jorden, haf*

ve vi funnit 2 m ^% 6 fec. Den famma 5 ledd i-

frän Solen 5 måfte derfore hafva varit 3 m. zfec.

Håraf {lutes, at uti råttvinkliga Triangelen
CDNj fedd ifrån Solen , hvars ena fida CDzz
3 m. z fec. = 1825 och den andra CN 31:24 min.

46 fec,= 148^; måfte vinkekn CND vara 6 gr.

fS m. 43 fecunder^ hvilkcn (kulle vara Mer-
curii råtta inclinations vinkel tilEcliptican, i an»

ledning af deffa obférvationer^ om de vore i alla

mål riktige. Den år ock allenaft 37 fec. mindre,
ån Halley honom antagit > och i m* 17 fec;

mindre ån hos Cassini,

Eljeft fäg jag, under Mercurii framfart genom
Solen 5 ingen ting märkvärdigt mer, ån at fläc-

ken, fom Mercurius gjorde i Solen, var mycket
mera mork , ån de vanliga Soi-flåckarna : få

mgrk

,
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niork, at når Solen fjclf, for moln flkul, cj det

xninfta fyntcs, t% jag dock ofta .flåckch genom
molnen, och kunde deraf doma, hvareft Solen

boll til. ' Fläckens Diameter var emellan looch
iz Secunder.

Den 29 Sept,

Hvad PElUNTSE år,
Utrönt af 4

HENR. TH, SCHEFFER,
|

SAVARY Uti defs Di£iionaire de Commerce^ hc*

rattar 5 at Porcellaine gores i China af tvån-

ne flag , och at det ena, fom kallas Petuntfey

och håmtas utur viffa Grufvor eller Sten-brott,år

iivitt eller, om det år af båfta flaget , litet ftotan-

dcpå grönt, lanit mycket fint och lent, men
hirdt Tom ften.

Hela denna beråttelfcn, om åkta Porcellains

tilredningcn , år allenaft hiitorifk , och går gan-»

fka litet in uti fjelfva de der til h6riga ämnens na-

tur och de omftåndigheter, hvilka hora tilPor-

cellainens råtta egenikaper: få at forlla Auftor
deitil, fom i China fedt arbetet, fynes icke för-

ut hafva haft fårdelcs infigt uti grunden, hvaref-

ter hår i Europa tilverkas fådant gods, fom med
Chinefifka Porcellainen hafver någon likhet. Doclc
ftämma alla ron och f]elfva verkftålligheten der
yti ofverens med Savarys beråttelfe, at alla tå-

ta
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ta^fafta och brända Sten-kåril måfté göras af lerx

öch land fammanblandade.
Leran, hvilken Savary nämner KaoUn^ och

utmärker dcrmed, at den år mjukare^ ån def

fSrra ämnet
^ famt til defs blanning oumgängelig ^ eme-

dan den gifver Jlyrkan och fafihetenåt karilen 5 år nöd-
vändig for fammanhångningen och kårilens arbe-
tande, forr ån de brånnas.

Sanden år den, fom uti elden börjar at- glafa

fig och der igenom gifver kårilen tåthet och härd-
het, fedan de åro brände.

- Om kårilen (kola blifv^ä hvita alt igenom, fe-

dan de åro brånde, mälle ock leran for fig fjelf

blifva hvit, då den blifver härdt brand 3 men Tan-
den eller ften-mjolet gifVer fädana kåril ätlkilliga

égenfkaper, alt fom Tanden, hvilken deruti brtir

kas, år af ätfkillig natur.

Uti SAVARTS beråttelfe namnes intet om den-
na Stenens Petuntfes égenfkaper, få at man der
icke )^an finna, antingen den är quartzig, kalkig
eller hurudan.

For någon tid fedan, fick jag en Stufi!*, med
beråttelfe, at den var från China.

Denna ftuff var glånlande^ half-genomfkinan-
de och biadig fåfom Marien-glas : til fårgen Ijus-

gron-grå och ganfka tung , få at den, fomi lem-
nade honom ät mig, holt fore det han, i anfeen-
de til tyngden, fkulle hålla någon Metall, i fyn-
nerhetXenn.

Han hade dock ingen likhet med nlgim. af
dc Tenn-malmer, hvilka jag antingen fedt eller
funnit befkrefne, men få väl efter ognekånftingeft
fom af belkrifningen.foUo flere med mig på dca
tankan , at detta varr d^n Bononil]^^ ftcaen . .

-

Mtå

K
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Med lyror fråfte denna art icke : ej eller blcf
han af pägutne fyror något angrepen. I elden

fprakade han fonder til fmätt grus och brändes h vit,

men alt igenomfatt med en rod jårn^kalk, til får-

gen fom en Colcutar eller rod Crocus Martis. Med
Phlo^ifto brand, gafhanftark fvafvel-lukt , lika

fom Gips.

Han holt ingen Metall, mer ån Jårn, fom ock
icke var mer ån et eller hogft tva at hundrade e-

möt ftenens vigt, mera eller mindre på åtfkilliga

Hållen deruti.

I anledning af H. Margrafs ron, tvifladc

jag , i anfeende til järnet, ftrax efter bränningen,

om denna ftenens tjånlighet til den Bononilka

Phofphorus. Men at imderfoka, for hvilka egenfka-

per flkuU denna ftulF var ford ifrån China, fora ock
at ånnu en refafc, om HerrMargrafs Ron aitid

träffade in 3 få beredde jag ftenen efter H. Mar-
grafs fått, men fant åter fammarons riktighet,

i det at denna art pä intet fått drog til fig några

ljus-ftrålar eller blef lyfande i mörkret.

Dä de, efter H- Margrafs forefkrift afden^

na ften beredde kakor blefvö mycket ftarkt brän-

de, gick den roda fårgen bart, at de blefvo helt

hvite, tåmmeligen fafte, fammanhångande och
half-genomfkinlige»

Detta gaf mig anledning at tro, at denna art

blefve i China brukad ibland Porcellains ämnen.
Til at vidare utröna det famma, blandades

litet af denna ften fonderftott , ibland eldfaft ler

,

och brändes : Denna blanning liknade efter brän-

ningen aldeles Porcellaine, allenaft at den icke

var lä fullkomligen hvit, hvilket kom af pip-le*

ran, fom for fig allena hårdt brånd icke blef fa rått

hvit.
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hvit5 fom uti Tobaks-piporna, hvilkaåro min-

dre brände.
Af defTa Ron kan flutas

,

i:o At denna art icke år någon malm utan en
bårg-art.

^ ^ r

z:o At den beftår af famma åmnen fom Gips^

nämligen en kalk-jord , faturerad och fullkomli-

gen val förbunden med fvafvel-fyra, jåmte hvilka

uti denna år något jårn-jord.

3:0 At den^a underfokta art ej år den Bono*
niOva ften j emedan den fiftnåmde år fri ifrån jårn,

hviiket hos den förra gor, at den icke kan
blifva Phofphoriierande 5 fom år den Bononifka

ftenens hufvud-egenlkap.

4:0 At denna Chincfifka StufF, til utfeende,

tyngd och natur år famma art, fom den Herr
Doäor Pott omtalar under det namnet Mar-^

mor Metallicum , fom icke ikal fråfa med fyror forr

ån den blifver brand, uti defs Fortjåttfung von Jiein

und Erde eller Lithogeognofie: emedan denna ock ef^

ter brånningen, til någon del effervefceradc.

Genom Herr Reaumurs Ron år bekant, at

Gipsgor, i elden, mörkt Bouteille-glas bvitt och
få litet gcnomfkinligt fom Porcellainc.

Dervid år befynnerligt , at klart glas, utan
farg, jcke blitver af Gipfen hvitt, utan allenafl:

det, fom afjårn uti fin blanaing år nog mörkt:"
och at altlå jårnet, fom eljeft gor glas fvart, blif*

ver uti glafet af Gipfen hvitt.

Når nu en StufF, hvilken fåfom märkvärdig^
år kommen ifrån China, bellår af famma åmneijt

fom Gips, men hafver litet jårn;, oitk dockblif-
vei: genom ftarkare brånning hvit, faöit hafver
inga aojdraj laårkvåirdiga cgcnliajpcrp at dea
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befordrar ften-klrils åmneil til Porcellaiiis bran-

tiing^ fä tyckes man med tog ej annat kunna (lu-

ta, ån

f:o At den år det uti Porcellains blandnin-

gen i China brukeliga fä kallade Petuntfe^ hvilket

dä af denna StufFs underfokning kan igenkännas.

Den 29. Septemb,

BESKRIFNING
en Spanmåls-profuare, inrättad efter

Svånfkt Mål och Vigt.

Af

DAN. EKSTRÖM.

Uti all handel pläga Köpare och Säljare kom-

ma med hvarannaii ofverens , icke allenaft

om Varornas myckenhet och pris utan

ock om deras våfendteliga godhet. Billigheten

-incdgifver,ät ingen bor for en fåmre Varagifva fä

mycket, fom en annan famma tid har gifvit for en

båttre , då bågge åro til fångs.

Den fom köper Våfnader, ler noga etter hn-

heten, hållfaftheten, fårgen, med mera, och låter

ei endaft noja fig med aln-mått. Vil någon

tilhandla fig Metaller, gor han fxg kunnig, om
materien år af den råtta befkaftenhet , och låter

ej affpifa fig med blotta vigten. I fynnerhet hvad

-de ädlare Metaller angår, år deras protning anfedd

for få nödig, at uplyfte Regeringar Ijelfve lagt

handen dervid och fogat de förfigtigafte anftalter

-til förekommande af oriktig handeL
Sak
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; Samma fak år me4 andra Varor : forfigtighc-

ten kräfver näftan altid , at man forfl: profvar de*-

ras beflcalfenhet och måter deras myckenhet, in*

nan man fkrider til ofverenskommelfe om prifet.

I fynnerhet kommer derpå mycket an, ihvadfom
til myckenhet handlas med utlänningar.

Måft hvarjom lårcr vara bekant , at hos vifla

utlåndfka Nationer, nyttjas ock en Ilik forfigtig-

het i Spannemäls-handelen : emedan den Varan
fordras til ftor myckenhet, har ftor flcillnad i vå-

iendtelig godhet , och år en af de nodvåndigaftc

delar, lom fördras for det månnilkeliga uppehället,

Hogft angeläget år derfore, at én fådan handel-

bor vara på' den råttmåtigafte fot. Och fynes at

den älvifa Forfynen derpå fjelf hafver fyftat då
han befaltc Ifrael genom Mose, at rått våg, rått

pund, rått fkeppa, och rått kånna IkuUe vara i-

bland dem (^).

Sant år , at vi altid bore med vördnad noja ofs

med den ars-våxt,fom den Hogfte behagar forlåna,

öch icke rata dels gåfvor. Men ron utvifa ock
nogfamt , huru mycket det, jåmte trogen bon til

vår HERRE, om god års-våxt, åfven ankommer
{^å* landtmannens förfigtighet och flit vid akér-
kotflenyoch at merendels Brfummelfc i detfenare

år orfaken tilfkillnaden i fåderis godhet, fomår vå^tiå

under famma väderlek och tid.

Skaparen här ju ock til den andan forlånt oft

både tilråckeligt förnuft och formogenhet at kun-
na råtta ofs efter defs inftiktelfe i Naturen, til aé

århållä de förnödenheter fom fordras inom vår
krets. Metaller kunna icke eller fås til likagod-

P het

i (a^ft) Levit.XIX: 36.
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het och halt från famma Malmer ödh Grufvor,
når det år Ikillnad i vederborandes forfigtighetoch

flit* En trog och okunnig i Trågårds-^kot^len

klagar ofta ofver mifsvåxt af oväder och hetta;
.dä dels närmafte granne, fom upodkt famma art

af jordmon^ har igenom upmårkfam flit vunnit
en omnog frukt. Billigheten pålägger altfå den
vårdslofa at lida och hindrar icke köpare och fålt

jare fin rätt.

1 Spailmals-handelen lider den idoge landt*

mannen 5 når han nogdas iålja ftrid fåd for famma
pris 5 fom en vårdslos får, for denfåmre* Kopa-
.ren får äter ftå*fit kaft, ak eker fom lyckan ho*
iiom behagar gynna: men hela faken ftärj likväl

då i jåmnvigt, når prifet blifver pröportioneradt

efter fådens väfendteliga godhet och halt. For den
yittrc och ido^e Landtmanncn flyter då derafdefs

rättmätiga belöning, fom til bättring borupvåc-
ka åhoga hos den vårdslåfa, och hvar öch en far

fåledes efter billigheten njuta fin rått.

Men ehuru både billig och nedig fådes*prof-

nmgen altfå fynes vara^ fä har den ändock ej
31

forrån i defla fenare tider, i Europa vunnit fynnerf

Jig upmårkfamhet. Faltån Plinius redan i fu}

tid har omrört, at de Romare funnit for an^elågit}

at fatta varde pä Spanmålen efter vigten pa ikåp-

pan. Utan det har måft varit qfveligt endaft p4
det fått fom Mofes förmäler om Jofeph, at haa
befalte for fina broder^ at fåden fliulle matas i dc'^

ras fåckar-

Holländaren, fom af andra Nationer är måf|
nodfakad at kopa fin Spanmål, och år defs utai|:

mycket upmårkfam i fin hushållning , Ikal ocfe

£orfl: hafva upkommit med den fådes-profning ^

fora



fom liutil ftorfta delen i Europa år kommen i bruk,

fom ikcx genom det bekanta forminlkade målet;

och vigten tillika» I ftållet for det Plinujs be-

rättar, at de Romare både måtte och vågde hvaf-

je iMppai ftort> fom vål var det fäkratte^ men
faller både for kollfamt och befvårligt at nyttjas

i allmänhet»

Formwirkt fkada och forluft i Spanmåls hande-

len lårer utan tvifvel hafva bragt Håliåndaren, at

ftrida til denna forfigtighet , emedan de vål hafva

funnit, at det vanliga matnings-fått på Spanmål

genom fåckar och tunnor, utmärker cndaft, hu-

ru ftort rum hela quantumet intager , och gifvef

ingen ting vidare tilkånna^om Sädens inra halt och
ofriga belkaffenheter* Ater om Spanmälen en-

daft (kulle vågas, få gitver det allenaft tiiklnna

tjuantitetens tyngd, utan fkillnad om det är god
och ftrid Såd eller ej» Men når härvid de behö-

rige omftåndigheter i akttagas tillika, fom våra

finnen medgifva at med låkerhet (konja, då må-»^

let jämfores emot vigten > få blifver man i iland,

til följe af ftatiquens lagar ^ at med någon fäker-

het ddmma om Spanmålens mer eller mindre
kårnrikhét: hvilkct fenare hvarken genom målet

eller vigten fårfkilt ftår at århålla.

Ron hafva utvifat^ at en tunna ftrid Ri*torr
Råg har genom fuktighet eller ftopning^ utvid-

gat fig vid pafs til 2.:ne tunnor i^anfeende til må-
let : lom ock, at den fyagafte Råg kan hafva den
dryghet i (kal , at han dermed fornåmligaft fyller

hela tunnan» Spanmålen plågar ock ofta vara

blandad med hvarjehandu främmande väfende : lå-

fom Tran-åfter, fvingel och datri med mera. Alc
fådant utmäter både målet och vigten for Sädy

Pä når
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nar dc allenaft brukas fårfkildt och om derpå cn*

daft ^kulle litas. Det år visft, at en kännare af

Spanmål kan blott genom fyn och kånfcl mycket
veta at doma i fådana mal. Men innan han der uti

kan fäftftålla något visft, få fordrar faken nödvän-

digt behöriga förfök.

Fuktighet och den fvagarc Sädens tjockare

{kal ån den ftridares , gor hår uti den ftorfta ore-

^a, at endaft efter ognamätt och kånfel kunna dö-

ma nä^ot visft:: och kan afven utflaget deruti myc-
ket flä felt^ faftån dermed på vanliga fättet an-

ilålles forlok genom Profvare 5 få framt intet nå-

gon vidare forfigtighet nyttjas tillika.

Bcfynnerligt år 5 at ingen ånnu, fl vida mig>

4r bekant 5 har til detta målets vinnande utfor-^*

{kat Spanmålens fpecifica tyngd emot vatten; icke^

eller kärnans emot fkalet : och utan affeende pä^

dcfla omftåndighetcr Ikattas likväl Spanmålen k
allmänhet endaft efter vigten på tunnan. Tid
Qch tiltållc har hindrat mig at fa utforfka denna
proportion med tilforlåtclig fålcerhet. Men af vifla

ron har jag likvåi funnit fannolikt, at måttelig

Ärid Rågs fpecifica tyngd lårer vara til vatncts

vid pafslom4: 5- och ^t Råg-kärnans fpecifica^

tyngd emot (kalet lårer måft vara föm z : i . Om
fa år 5 få fåljcr, at om en tunna Råg h^r genom
fuktighet förlorat f pund af fin tyngd, få är den
icke allenaft 4 pund famrc, ån forr, utan z pund^
Ty if pund vatten har han då uti fig, fom gifveö
vigt tillika och lårer fylla målet i famma propor^
tion* I

Så my^cket fuktighet på tunnan har jag ocld

fynnit u Ri-tprr Råg har tagit til fig i ct fuktigce

• rum*
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riim'. Ärkarnäns tyngd tilfikalct^lomi: i-fafol-

jpr dcraf likaledes, at omen tunna Ri*torr flo-fåd

Vjåger I pund mindre ^n en tunna lika torr och
ftndare; få ar den flodare icke allenaft i pund
fåmre på tunnan utan ock har i pund mera {kal ån

den Itridarc, fom iororfakar både oimakciigarc

och mindre närande brod*

I bagge defla håndelfer måfte det åter förhålla

fig tvärtom , når famma flags Såd har penom
torkning blifvit i pund tyngre på tunnan, fa inne-

håller den då icke allenalt i pund mera Såd, utan
z pund : emedan tilokningen i vigten genom tork-

ningen gifver tilkånna, at det har dunftat bårt if
piind vatten, fom intagit famma rum, fom z pund
låd. Äter den tunnan torr och ftridare Såd, fom
Ir I pund tyngre, ån en tunna lika torr af den fva-

;

gare, utgör icke allenaft i pund mera mjöl, utan
ock gitver tilkånna, at den åtven gifver i pund mjöl
i ftålletfor det ena pundet fådori den Ilédare.

Utaf anförde exempel år altlå klart, at innan

{>ro|)ortion i bemålte fpecifi ca tyngder blifvér til-

iérlateligen utrönt och genom någon Tabell gjord
lått och redig ior almåiitbruk, få kan ändock bå-
de köpare och fåljare komma oforfkyldt, anlen-

ligt at lida,fkftän det vanliga profnings fåttet nyt-
tjas.

Ron har åfvcn utvift, at det gifvits Ikillnad i

Rågs ftridhet fom I f : lo. Hvaraf fynes följa,

i

at den Råg, fom utgör if pund pä tunnan måtte r

ågavidpaS
5
gånger mera varde och närande kraft:

uti fig,iån den Råg fom ej* utgör mer ån 10 pund»
på tunnan.

Hällåndarcn tyckes fåledcs medgoda (kål haf^

va fäft fig i fin Spanmåls- handel inom cn vifs halt^

P 3 Ty



1^5. Jul Äug; Scptemb:

Ty efter deras inråttning pä mål ocKvigt, fkal hän
icke af utlänningen emottaga någon fvagare Råg^
ån den de Vakna til 24 piindig pä facken. Den
ftridafte fkola de gemenligen räkna til 50 pundig:
hvilket efter vårt mål och vigt är ungefår ihan

14 och til 141 pund på tunnan. Innom denna
fkillnad i halten kunna de ock utan fynnerlig mår-
kelig fkada i handel, låtta värdet pä likatorrSpan-
mål i proportion efter vigten pä facken eller tun^

nan. Men når halten fkrider der under 5 lä följer

af forr omrörda omftåndigheter, at denna faken

fortjenar mycken upmårkfamhet.

Vid Spanmäls-profningen år fåledes åfven no-»

digtjat en vifs torrhet på Sad bor tagas i akt, hvil*

ket i fmått kunde vigaft och fnaraft låta fig gora
rhed någon inråttning afvarma inom vifs tid och
efter någon vifs grad på Thermometern. Når for-*

denfkuU någon Såd förekommer at |>rofvas5 fom
ieke hafver fin råtta torrhet 5 få forfokes den för-

ut med profvaren^ fådan fom den år, når Sades-

bingen förut har blifvit val omblandad. Så myc-
ket fom prof-mättet innehöll, torkas til Ri-torr,u-

tan minila forfpillning och renfas val från främman-
de våfende, hvarmed den kan vara blandad. Når
den famma Såden derpä å nyo forfokes med prof- ,

våren : fä kan dä finnas af utfiaget , hurumycket
fuktighet och hvad lom der ifrån blifvit renfat

bor förminfka värdet på tunnan. Om det torkas^

härjämte fårfkildi fä mycket af famma flags Såd,

fom efter torkningen kan val fylla briften i målet,

efter den torras afgäng och hoptorkning, få kan^

manfedan af det derpä följande utflag finna Sädens

råtta halt af mjöl eller kårna på. tunnan, då kår^:

nana
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nans fpecifica tyngd emot ftalet år tilforläteligen^

bekant och utrönt.

. For denna gången hora flika omftåndigheter;

sj. vidare til mit ändamål at omröra 5 utan jag har

it belkrifva den Sådes-profvare, fom år forhand,

Framledne Herr Baron och Öfvcr-Intenden-

:-en Harleman, fom uti alt vårdade mer det all-*;

nånnasvåltrefnad ån fin egenjanmodiide mig redan

m 4 år fedan, at vara omtå;nkt , til at inrätta en,

Jpanmåls-pjofvare, hvar.igenom den vigtiga hal*:

len på tunnan med beqvåmlighet i allmänt bruk,

.

wätte århållas 5 utan räkning, efter Svenlka im-:

et och vigten, til famma läkerhet, fom utlan*

iingarne hafva af fina, efter deras raknings-fått.

fag fant vid efterfinnande, at den utländika an-

tagne Sådes-profvaren er>daft floder fig på deu:

^rund, at kroppars tyngd , fom hafva lika ftor

ymd 5 förhålla fig fom deras tåtheter: ochat,
om magnitudines förhålla fig til hvarannan, fä

förhålla fig ock hvar och en af deras lika mång-
faldiga delar. Som defl^e grunder åro allmånnej fä

Ir ock tillämpningen deraf lått , til ehvad veder-'

tagit mått och vigt^ fom förekommer at formin*

kas.

Jag valde derforeatvcrkftålla en fydan machi*
le med den inrättning 5 at vår vanliga lod-vigt

lertil flvulle kunna nyttjas, på det ej måtte falla

coftfamt^at endaitfor detta behofvct gora enkom
agter, fåfom hos utlänningar år brukeligt: famt
It icke allehaft genom famma vigter finna fkillna--

den i lispund och fkålpund pä tunnan, utan ock hvad
famma Ikillnad med lika fåkerhet Ikulle i propor-
:ion utgöra efter vårt mål. Jag lemnade den for-

ia, fom på detta fättet blef gjord, ät bemåltc
\. ^ P 4 Herre,
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Hcrrc^ hvilkcn han fjelf behagade nyttja under fin

fifta Skånfka Reta. Men eftér denna machine år

något componerad, få vil jag forft, fåfom til

inlednmg, gifva vid hand en fimplare, hvarige-

nomcndaft vigten på tunnan blifver determiricrad^

oeh torde vara både tilråckelig och vigaft for al-

månt bruk; Den år afritadtTab.VI.fig.3. Måt-
tet ab gores af fortent Black eller Måfling, fåfom
tn iholig Cylinder , hvar uti inpaffas vid ena

åndan cn annan mindre cylinder bc^ fom kan
til liten mån fkjuti^s in och dragas ut; Til

måttet år et läck, efg^ med en flat botten ef^ och
cn anftan kulrig ^j?/, emellan hvilka bottnar in-

fmåltes få mycket bly 5 at lacket juft våger lika

med fjelfva torna måttet. Ungefärliga ftorleken

af måttet kan inhåmtas af Ritningen, jämförd med
den bifogade fcalan* Banden ii tjena mättet til

Hyrka, emedan det tunna Bläcket eljeft (kulle

kunna gifva fig ut och andra figuren pä måttet.

f

Til at få innanrymden af detta mått afpafTact

efter någon vifs llags Säd , måile man forll vå^
cn rågad tunna god, ren och törr Såd i ItortJf

Låt vara den vägde 15 pund. Då tager manat
jfamma Säd 1 3 lod natt atvägda, och lagar genom
bottnens cb ikufning, at lamma 13 lod Säd jult

fylla, måttet dä det år llrukit , få har det fin råtta

innanrymd. Når detta år beftåldt, falllodes den

rörliga botten-^cylinjdern , at den ej mer kan ikuf^i

vas. Bottnen år ock med flit fatt något långt ini

i kårilet, på det han cj må ftotas och taga bulor,

famt derigenom andra kårilets en gäng jufteradc

innanrymd.
Emedan nu nilttet innehåller et lod f&r hvart

pun(/
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ptind tunnan vågde af famma flägsSåd, foljak*

teligen måttets innanrymd eller capacitet mätte,

vara lika ftor del af tunnans , fom et lod år del af

ctpimd^ och parter jäiTiforda nied hvarandra, haf-

va famma forhållande iins emellan, fom deras lika

mångfaldiga^ få år klart, at fä mänga pund, eller

delar af pvmd cn tunna af den ena Säden våger mer
eller mindre,ån af den andra, fä mänga lod eller li-

ka delar af lod mäfte ock mättet innehålla mer el-

ler mindre af famma Såd, Fordenlkul mäfte altid

antalet af lod fom Såden i måttet utgör, fåja mig
tntalet af pund , fom en tunna at famma Såd häl-

ler : et hälft lod utmärka et hälft pund : lod el-

ler ét quintin fvara emot ^ pund eller f Ikålp. i

ftort, och fä vidare.

Når man dä vil forioka en Säds vigtighet med
ct fådant mätt, fä fylies mättet dermed: hvarvid

noga tages i akt, at fåden altid faller jåmnt och i-,

frän lika hogd , at den ej packas den ena gångea
mer ån den andra. Detta kan med minfta o-

mak {kc, om man tager fä mycket fäd , fom
lingefårligcn kan rymas i mättet, uti goppene-
änellan bägge händerna, fåfom figuren utvilar

;

håller få handen til en vifs hogd ofver mättet,och

låter låden rinna ned genom ea liten opning , fom
man Icmnar emellan händerna. Når mättet åf fullt,,

^fftrykes rågan varfamtmed enrvmd fvarfvad pin-

ne, | tum tjock. Derefter fåttes det ifylda mät-
tet på ena väg-fkålen af en-vanlig god balance : på
den andra lågges lacket efg^ tillika med 1 3 lods:

vigtet, om mattet var inrättat efter r 3 punds tung
Såd. Finnas de ftä i iåmnvigt mot hvarandra, f|

utvifar det,at denna fåd år lika vigtig och häller i 5
pund på tunnan.Men våger måttet nu mer eller min-

P f dre
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dre ån 15 lod> fa utmärker hvart lod, hvarmed

Jag mäfte återftålla japinvigten, et helt pimd3
flvildnad i vlgtighet pa tunnan af denna Såd 3 och
hvart åttondedels Ipd fvarar emot etattondedels

pund eller i|mark i ftort. Om et mätt Sådvåg^^

ce ex.gr. 14 lod och et qumtin eller 14^ lod, fä

fkulle hela tunnan af det flaget ftå fina 14! pund-

Emedan fkalpunds vigterne ej gä långre ån til

^lod, få vore nyttigt at man låtgora fi^ tre ånnu

inindre vigter, af ^r-l,
och lod, pa det man

Kunde^ä ända til markermed uträkningarna: ty ^-^

lod i mattet gor en mark i ftor vigt,

Hvar och en lårer låtteligen begripa, at man
härigenom altid kan 'i det nårmafte, eller inom
å 5 marker pä tunnan utröna vigten pä allehanda

Såd. Mättet år defsutom få litet koftfamt, af.

hvar Hushållare kan (kaffa fig det famma och ge-
nom en ringa underråttelfc hos hvar Blåck-llaga-

re få det gjort. Når någon accorderat om et.

partie Spanmål til vifs halt, och finner at Säden:

är mer eller mindre vigtig, ån efter ofverens-

Icommelfen, få kunna jämväl köpare och fåijare

jämka detta, då de hafva fig vigtigheten bekant,
och tillika bruka all hår frammanföre omtald for-

ligtighet.

Icke defto mindre, emedan detta fordrar nå-,

gon uträkning
,
^och allmänheten hår ej år van vid

at hora nämnas pund och marker Såd, men val

fjerdingar och kappar, få har jag uptånkt et änr
nat flags Sådesrmltt, fom ftrax fåger mig,hura
jnlnga kappar den ena Såden år fåmre eller båttre

på tunnan, ån den andra: det år, huru mångar
kappars ofv^rmäl en köpare bor hafva pahvar tun-

na
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na fvagare Så^d ^ at den i varde niå, fvara emot en
båttre, och tvårt om.

Detta mått, hvarmed man ock kan komma til

llorrc noghet än med det förra, £oreftålles Tab.
VI. fig I, tiihopafatt fåfomdå en yil fylla det med
Såd. Det beftår af tvånne Cylindrilka kåi:il akd

jochghil^^ gjorde afMeffing. Kårilen måftcjhvart
» och et med fina fnorcn , hakar och alt faft tilbe-*

hor , vara nopa paflade til jämnvigtighet.. Hvar^
dera kårilet år fammanfatt af tvånne ihoiiga Cy-*

lindrar, af hvilka den ena, fom år utan botten

^

kan fkufvas up och ned inuti den andra. På kå-

rilet aBcd foreftåUas defla Cylindrar aefk och ecdf

mera utdragne, ån pa, ghik ^ hvareft vid gk alle-*

naft fynes en fmal rand af den inra«, aebf kan ej

nedfkjutas längre , ån jåmt med bandet j;^. Kåri-^

Ictsgbik Ikapnad, med des opning vid den affpit-^

fade andan», och ikuf-lucka e?, fom kan tililuta

opningen, kan af figuren båft inhåmtas. Storle^

ken gifver fcalan tilkånna. ^årcn los rund trå-^

pinne, hvars åndar åro pafTade at kunna intrådas

i

holforna / och då man vil fåtta ihop kåriienoch
fylla måttet acdl^ med Såd.

Til detta mått år gjord en fårfkild våg-balfc

med fårfkildta vigter. En vanlig våg-balk vore
eljeftgod nog> men for vigheten fkull, och at

man må kunna ftoppa honom med alt annat tiU

behor in uti fjelfva måttet, når det ej brukas,hair

jag hårtil låmpat en våg-balk af ftål,le fig. 5,hvars

ftyl a kan på ena fidan fällas ned och låggas paral-*

lelt med våg-armen ck^ men dä den uprefes, ej

kan foras längre tilbaka, ån til en emot våg-ar-*

men lodrätt ftållmng. Vigterne åro af Mefling,
och eljeft de fånarna^ fom uti de vanliga ik|lpund§
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éch lod-vigter, efter hvUka dc bora vara ganfka

noga äfpalladc i tyngden, men delte uti mindre

délai- , til T^, f5 T# och af et lod. Skapnaden

år arlMtraire, men jag har gjort dem parallelipi-

pedi(ka. På hvar och en vigt år på ena fidan ut-

märkt, forft defs verkeliga tyngd i lod och de

lar af lod. Men fåfom det fedan befkrcfnc lilla

måttet var på det fkt inrättat , at ^ct lod i måttet

flculle fvara emot et pund i ftortj fä år detta mått,

til århållande af ftorrc noghet, fa tiltagit, at et

pund fvarar emot % lod. Dertore årpå famma fi-

daafvigterna, under verkeliga lod -talet, utmärkt

pund-talet, fom vigtenbor repra:fentera> på det

cn llrax och utan utrålcning må finna Sädens tyngd

och vigtighet på tunnan. Altfå ftär på i6 lods

vigten, 8 lifpund ; under 4 lod flår z pund. Un-

der * lod år på defs vigt utmärkt ^ pund eller f

marker, och få vidare til lod , iom tiilika forc-

ftåller en half mark i ftort.

Ville man då med detta mått allenaft utröna

Sådens vigtighet på tunnan, lika fom tilforcne

fkedt med lilla blick-måttet , få fker dpt på lika

fått, men med något ftorrc noghet

Til at inråtta måttet, våges då forft en tunna

forfvarlig god Såd i ftoit. Sa många pund tunnan

våser , dubbelt iå många lod afvågas af famma Säd

och fyllds i måttet acdb^ dä man genom den lof»

Cylindrens aefb up-och nedikjutnmg lagar, at

famma quantitct Säd juft får rum uti et ftru.

kit mått. Ifyllningen fter hår med mera jamni-'

het i det 'man forft låter Såden uti det andra mat-

tet Ihik och fätter det på pinnan paffivndes defs

ST^pning «o midt ofver öppningen iJ^» pa det nedra

mat-
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mattet» Når då luckan o varfamt uptages, rinncy

Såden jåmnt rteder. Öppningen n bor cj vara alt

for trång, utan vid pafs af en tums diameter , p^
det korn, hafva och annan lått Säd ej liiå ilockft

fig , utan: rinna lått.

Når mattets innanrymd eller capacitet lalun-t»

da år pafl!id efter en vifs flags Säd , hvars vigtig^

het pa tunnan år bekant, utmårkes pä den inra

Jdfa Cylindern^^/Ä cn linia, fom vifar huru långp

han då var utdragen utur den yttre. Til den ån>

dan år på Gylindern ecSf en liten utfkårning t Uy på
hvars ena kant år cn linia med index j, cmotbvil^
Icen liniernapa den inra Cylindern, fom utmår-*

ka dcfs utdragning , bora fvara.

Låt detta vara gjordt,och linien L :fg vara mSrkét

på den lofa Cylinderns utdragning. Nar fanimi

linia fvarar emot index j, fyllcs mättet med hvad
Såd cn behagar och hånges med oglanrpaväg-
balken, fedan rågan varlamt år med pinnan q af^

ftruken : på andra våg-armen hånges kårilct cnk^

hvaruti åfven låggas vigter for 26 ]od,,om måttei
yar inråttadt efter 13 punds tung Såd på tunnan

^
men 28 Ipd-, om ftåndert Såden var 14 pund. Kå^
rikas jåijinvigtgifvcrdå tilkånna, at den fäden nqi

våges år aFfamraa vigtighet med ftändert-Sädcn:

men hvart lods ofvcr eller undervigt vi|ar et hal^
punds (killnad pä tunnan af denna Såden emot dea
iom vcxkeligen i itort blifvit vågen.

Men fornåmita åndamälct med detta mått,var>
at jåmvål få veta fkillnaden pä Sådens godhet %

råknad e&cr kappar och §årdingar. Til den ån*^

dan år nådigt at fårft betänka, det Arter, Hvetc ,
Klgy Kmn Mafm4i*o a£. myckrCfc .olika fpci.

cifik
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cifik tyfigd 5 och mafte derfore^ når lika mycket
afhvardera flaget år afvågt, intaga olika rum. Är-
ter y fåfom detyngfte, intaga minfta rymden^och
Hafran den ftorila. Håraf följer 5 at mättet acdb

mäfte olika utdragas ^ om et flvllpund af hvarde-

ra flaget deruti (kal jåmt inrymmas, oeh at hvart
flag bor fä fit egit märke pä mättet, huru långt det

for hvardera mafte utdragas. Deffa marken mäftc
pafåttas efter forfok med et Ikålpund forfvarliggod

Såd af alla flagen.

Dernåffc påminner man fig^ at et fkälpund

delas uti 31 lod, åfven fom en tunna utan råga

efter Svenflva fåttct, uti kappar» jag kan der-

fore låta et (kålpund foreftälla en ftruken tunna^

l lod fvara emot en ftruken kappe^ famt delar af

lod emot lika delar at kappar. Delas kappen
uti 8 lika delar 5 fä gor en tunna 2f6 fädana de-

lar* Man låter derfore den förra Skålpunds-

vigtennuheta en tunna eller 6: \6 lods vig-*!

terne kallas i Span eller 1 18 3 8 lods vigten i Spari*

eller 643 och iä vidare til 1 lod, fom nu bety-

der I kappe eller | af en kappe* | lod = f kapp.

Hårtil komma tvånnc andra mindre vigter, lom
foreftålla | och ~ kappe. Defla vården åro får-

fkildt utmärkte på andra fidan affamma vigter.

Når mail nu vil profva någon Sådes-art

,

Hålles forft mättet pä märket for famma Såd : fe-

dan infylles Såden och våges på famma fått, fom
tilforene år btlkrifvit ^ om då tunne-vigtcn eller

äftadkommer jåmnvigt emellan båda kårilen,

få år denna Såd lika god med den f6rfvarliga,hvar
.

efter rymden i mättet år lämpad. Men om den-

na Säd (kulle til exempel upvåga 270 5 få gifver

oiverlkottet, fom år 14, tilkåmia,. at dcnha Såd
ar
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lår ^1 eller i|- kappe båttre på tunnan. Vågdc
denallenallijOjUtviftes dermed^at han vore el^

ler kappar fåmrc. Det år klart at utlla**

fet måtte hafva fin riktighet : ty famma for^

ållande fom mattet hafver til en hel tunaia^ dct

famma måfte oCk hvar och en del af mättet haf*

rva til hvar och cn lika ftor del af tunnan. Nu
:delas måttet genom vigtetna uti if6 lika delar,

åfven fom en ftruken tunna fordeks uti zf6 åt*

tondedels kappar: derfore niwaile en 2f6:te del

af måttet hafva famma forhållande til |< kappe,
föm hela måttet hafver til hela tunnan^ foljaktc*

ligen hvarje ä.fö:te-dels fkillnad i vigt pä mat-

tet 5 utmärka I kappes fkillnad på tunii^n i flört.

Men fom Kongl.Förordningen fiagdar for hvar-

je tunna 3 en tjerdings råga^ fä har jag ock pl
måttet utmärkt linier^, huru det bor ftållas for

rågade tunnor Ärter 5 Hvete^ Råg och Korn,
med tecken A. r— V.r—• R. r— K.r-—

.

Når mättet år flåldt på någon afdetfa linier, famt
fyldt och ftrukit på famma fått^ fom forr är lagt,

måfte vigterna^ fom låggas uti andra fkålen^til^

fammaris gorai, tumla och i. f|erding eller 288 : e-

medan.icn Rågad tunna innehåller 36 hela eller ^

288 åttondedels kappar. Så många delar måttet

dä befinnes våga mer eller mindre ån 288 \ fa

många åttondedels kappar år denna Säden efter

vigten båttre eller fåmre pä en Rågad tunna i

Ifort^ ån den forfvarliga Sådeii*, hvar efter måt-
tet blifvit jufteradt*

Den ^ fom ej har tilfållei^ at Ikaffa fig detta
flora måttet med alla defs vigter, och likvål ej

år nogd med, at v?ta vigmi på tunnan, utan
begå-
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begårcr at få veta (killnaden i kappe-tal : kan
inrätta der lilla måttet, fig. 3, på det fått, at

han ock dermed kan någorlunda vinna fin on-
fkan. Man inpafflir då deruti en annan tunn
"Bläck- Cylinder hk ^ fom går at fkjuta in och ut.

På denna fåttes marken, huru långt han bor dra-

gas ut for hvart flags Såd, at et hälft fkålpund
af 4rter, Hvete, Käg och Korn må rymmas
deruti. Sedan nyttjas detta mått på lika fått

fom det andra, allenaft med den fkillnad , at ef^

ter detta är hälften mindre , få fvarar et hälft

Ikälpund emot tunnan, hälft lod emot kappen^
|- lod emot kappe och få vidare.

Sedan Rikfens Hogloflige Cammar-och Com*^
Jnerce-Gollégier uti et fimmanträde , fiftlednc

Vår, låtit for lig anftålla förfok med denna Så*

des-profvare, lemnades migtilitånd, atutiCro*
no Magazinet gora forfok i ftort med många^*

hända flags Spanmäl : då det utflag Prof-måt-

itet gaf om Sädens vigtighet på Tunnan, altid

inom tvä eller hogft tre marker inftåmde med
tunnans verkeliga vi^t i ftort. Denna lilla {kill-

naden tyktes fornåmligaft härröra af Ijcltva fåt4

tet at infkyfla Säden i tunnorna , fom älimånt

brukas, hvilket ej, oaktadt all varfamhet, kaa
gå få jämnt til, at ju turinan packas litet raera

den ena,' än den andra gången : ty famma Säd
fyldes i tunnan och vägdes flera gangor, dådet
gemenligen var i , z til 3 marker flciljaktighet.

Men fom Säden infy lies i prof måttet, har jag,

ined en oCh famma Säd och på famma tid, aldrig

funnit ofver en half marks flciljaktighet. Det är

fant , at cmcdan^ oppniqgcn- hvarig^aom Säden
ncd-
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nedrinner*, och hogdeii hvafifrån dcii fäller, år

for all flags Såd lika 5 få torde den tyngre Sä-

den falk litet hårdare och mera packas ; men
det gor ej til faken, emedan det famma jåmvål

nödvändigt måfte (kc vid den vanliga matnin-

gen i ftort. Hår gor det tilfylleft, at famma
fia^s Såd altid infylies pä likiå fått*

Den 29. Sept,

UTDRAG
4f Kongl, Vetenjkaps Acaéemiens dagbok

for deJfa Månader.

I.

Hennes Kongl. Majeftåt har AUemadigft
behagat låta upvifa for Acadernicn prof
af rådt Silke, efter Silkes-mallvar, dem

Hennes KongL Majeftåt, under Defs viftande

på Drottningholm forledén Sommar, Sjelflkott

och ilpfodt med Svenlka Mulbårs-blader. Ef^
ter hvarje hundrade Mafkar har fallit et lod

Silke, fom funnits f| godt, mjukt och håll-

fafl, fom någonfin det Utlåndlka.

Detta p4-of ofvertygar ofs om m^jeligheten,nt

med fordel inråtta Silkes-afvel hår i Riket^ hvil-

ken fynes nu mera allenaft komma an på tilråc-

kelig myckenhet af Mulbårs*trån , fom ock, be-

ct fyn-
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fynnerligcn i de Södra delar af Riket, och af dci

fron Herr Prof. Kalm herafordt ifrån. Norra de- ;

len af America, gifva hopp om god trefnad. Hen- ,

nes Kongl. Majeftåts Höga efterdome , nädigä/ i

Upmuntraa och nit oni vår Hushållnings for-,

bättring 5 bor upvåcka alla, fom dertil hafvat

lågenhet, at beflita lig om denna, hogfl: nyttiga!

fakens framgång, •

IL

SätP ap fortaga gyttje-fmak fä Fifk,

Den utur gyttjogt vatteri uptagne Fifkcn

lågges i et Ambar med rent kall - eller

bruns-vatten, hvaruti kaftas någon por-

tion Salt, hvaruppä denlefvandé Fifkcn uti det-

ta faltade vattnet med en vifp val ornvifpas y

detta fker
3

hogft fyra gångor, under ombyte
af frifkt vatten, til defs vattnet ej mera fynes

flemakti^t, då Fifkcn fedan utcages, och tilnyt-^

.tjande kokas,

Igenom oyederfåjeliga prof år man ofvcrty-

gad, at på detta fåttet all gyttje-fmak foftages,

til bevis, at den famma. i början endaft häftar i

Fifkcns fkinn, men fedan under kokningen i kot-

tet indrages : Som ännu tydeligarc deraf intagas

kan, a?t Rudan, oaktad denqa vifpningen, behål-

ler gyttje-fmaken i tungan, vid hvilken vifpen ej

kan nå at rora.

III.

\
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IIL

Herr Mathias SAMSTEDT^/om några är vä*

rit Provincial Schäfer i Abo Lån, har for

Academien upgifvit et fått at förekomma,

det Vargar ej {kola (kåda Fårelkr andra hemtam-
da djur, hvilket han fager fig hafva forfokt. Det
beftär deruti, at man upbloter Varg-tråck uti vat-

ten, gor deraf en tunn rora, famt fedaii ftryker

kreaturet dermed på ryggen, halfen och fidorna,

några fmå flackar , hvilka fåfta fig vid håren
,

och ga ej bart, forr ån de bärtklippas, hvarfore

man ej eller behofyerbeftryka djuren dermed,mcr
ån en gång om året, når de forft utflåppas om Vå-
ren. Vargen ^kal (ky for fådana bellrukna djm%
och ej kunna fkada dem. At famla Varg-tråck tij

detta behof, håller Herr Samstedt ej for fvårt

;

om någon tager fig forc at gå på fporr efter Var-
gar, eller vipfoka deras kulor, fkal han finna til-

råckeligt af detta åmne. Fåren Ikola eljeft ej haf-

va någon olågenh<?t ^ller vantrifvas af fådan bc-?

ftrykning.

Academien anmodar dem, fbm hafva tilfållc

dmil, at forfok^ detta medel, och gifva Acade-
mien benägen underråttelfe , huru vida det finnes

vara grundat. Forfoket torde med ftorfta fåker-

het kunna anftållas , om några Får på forenåmdc
fått anftrukes , och några icke 5 da man, i fall Få*
ra-hjorden (kulle råka ut for Vargar,finge fe,omd€
gjorde någon åtlkillnad.

FöR^



FöRTEKNlNG
H de R61I5 fom åro införde i detta Quartals

Handlingar*

Ii f giftörten om Htxfvets Ebb och Flod

m m Obfervaiiomr pä Ebb och Flod^ vid

& A Fardhus och Nord-Gaps Traäen ^

af Anders Hellant^ - * 170.

3^ Slutet af Herr Kalms beråttelfe omSkaU
ler-armen och de läkemedel^ fom i Norra

jimerica blif^vit forfokte emot defs bett^ igf

.

4. Anmärkningar^ omSik^fifketiFefteY^Norr'-

land^ ^/NiLs Gissler * tpf

^. ObjerNationer fä Mercurii gäng under So-

len^ den € Maji ^ innevarande är
^ af

Pehr WAkGENTiN - - :2^io.

(!• Ron om Petnntfe^ fom brukas vid PorceU

lains tiherkningen i China^ ^/Henr.
ThEOPH. ScHÉt^FER. - - 1,10,

7. Bejkrifning pä en Spanmäls-profvare ^ in-

rättad efter Svenfkt mäl och vigt^ af
Daniel Ekström . - - 12,4.

t. Utdrag af Dag-bökBn for Julii Augufti och

Septembris Mänader^ * • 14 1

.
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KoNGL. Svenska Vetenskaps-

AGäDEMIENS
HANDLINGAR,

För MInaderna
OcTöBEÄ, November, December»

Är I 7 5 3.
VARANDE PR^ESES

Herr CARL De GEER;
Gammar - Herre.

ffYsTORIEN
Om Ebb och THod. (*)

Philofopherna kånde Ebb och Flod ånnu
foga mer ån til la^mnet ^ då de voro til-

R reds

(^) Seb6rjan deraf uti nåft föregående fjerdedels års Handlin-

gar,
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reds med gifsningarom orfaken. Det har varit höst

dem et gammalt fel, at de fållan gifvit fig nog tåläii

mod at följa Naturen pä fpäret, utröna och ef^'

terfpana defs forhällande och verkningar , forr ån

de vågat fig ällad med forflags - menmgar. Ad
rådfråga Naturen fjelf, holts en läng tid qållan

for lika nedrigt 5 fom at bekänna fin okunnighet ^

men bjuda til at foreflkrifva Naturen lagar efter e^j

get tycke, och aldrig finnas fvars-los, ehuru litet!

man viitej det var at vifa fnille.- Förledde af e-

gen fjelf-klokhet, hatva de forledt ändra, at tro

fig redan veta nog, når dc visfte uprepa en hop
Ikiljaktiga meningar, ofta den ena orimligare, ån

den andra.

De äldres Naturkunnighet beftod, til ftorfta

delen, blott af fädana meningar. Den modofam-
ma, men fåkra utronings-vågen var få godt fom
aldelcs obanad , och Mathematiken, faftändeder
uti gingo långt, hade de ej lårdt at bruka til led-

fagare uti flika underfökningar. Naftanaf et blott

lyck-fkott, råkade de ftundom , ibland mångfal-

diga gifsningar, på råtta fanningcn^ men den
kunde ej urfkiljas ifrån de ofriga gifsningar, eme-
dan alla blefvo lika obevifte , lika morke.

Plutarchus anforer(a) en mening om Må-
nens tyngd eller tryckning til Jorden, lamt om
Centrifugal-kraften, fom hindrar honom at fal-

la til Jorden. Man finner der förnam fta grundfat-

fen til Newtons Phyfica Coelefiisy men få litet

beftyrkt med flcål, at en annan mening, om Må-
nens och Planeternas fjålar eller genier, hvaraf
de troddes blifva Ityrde och tilhållne at ftåndigt

om-

(a) Dc facic in orbe Lunae^

/
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önilopä uti fina vifla kretfar, ej fåg mer ötrc-

1ig tit*

Ebb och Flod tilfkrefvö ock ^åtll:illigé (b)

tiågon Solens och Månens verkan på hafvét y indi

de voro fåovifle derotn^ at andre, fora ville fy-

nas rätt fä fluge, hoUo foi-e, det Jorden , igenom
viffa hål, iinder-jordiika Canaler eller hafs-fvalg^

til fkiftes hifluknde öch iitfpriitadc vattnen: eri

menings föra jänivål i Var tid flinnit forfåktäre^

öanfedt antalet af fådanä häfs-fvalg aiifenligen for*

minlkats, fedan raåtige afde foregifna btifvittncd

iiplyftare ögon underfokte, hvar|)ä Vara egnä
Handlingar (C) gifVa et prof. Nagre gingö få

långt ^ ät de iiolio Jorden fSr et lefvancte Djur,
fom med en vår andedrågt liknande röreife, indra^

ger och Utbläfer vattneti Om det ej åf farit,

hvad någre* befattat öm ARisTOTÉLESj at han
frivilligt dråtikt lig i häftet af fåitviiJan for dcÉ

han ej kmide Utgrunda orfakerna til hafvetst forän-

dringar; få utmärker det åtminftone , at nian defl

tideti anfedt denna frågan for en af de fvärafte.

Pi-iNttJs (d) med ron båttre uiiderbygd, kun-
de val med mera vifshet leda orfaken til Ebb och
Flod ifrån Solens och Månens verkan, men var ej

i ftånd at utreda fammanhanget eller vifa, hväd
del hvardera äf defla kroppar hafva uti efte6ten|

mindre pE hvad fått de den utofva.

Hår vid förblef det,til{iftf6rflutna årähundra*
de, däGAtiLEUS, fom eijeft kan kallas Fader for

den fundare Naturkunnigheten foll på den tan-*

ka^ at Jordens tvånne rorelfer^ den ena dagelig^

R 2 örti-

(b) PlutarchuRde Placitis Philof. Lib. III, cap, I7.

if) For Jul. Au|, Sept, 17^0. (d> Hift.Nat,Likltci 9Jfi



1753* Ode, Nov, Dea
omkring axelen , och den andra årliga omkring
Solen, voro orfaken til Ebb och Flod. Om
man forer vatten uti et kåril, och rorclfcn år

aldrig fä litet ojåmn, fqvalpar vattnet eller ili-

gcr up emot ymfe bräddarna af kårillct, utanat

niårkeligen andra fin hogd midt i kårilet. Af
forenåmde Jordens dubbla rorelfe, faft ån hvar-

dera for fig år jåmn^5 flot Galileus (c) at

dock delarna uti Jordens fuperticies. måfte gå
litet ojämnt och något häftigare om nätterna^ än

om dagarna 5 for hvilken orfak vattnet uti Haf-
vet och llora Sjöar borde, for deras tröghet

fkul, pm nätterna, blifva litet efter, och om da-

garna gi fortare ån fjelfva Stränderna, Himt i

följe derat, om nätterna upftiga och hoja fig på
de Våftra kufterna, men om dagarna på de 0-
ftra. Ehuruvål Floderna ej forhälla fig på det-

ta fått , utan omfkifta tvånne gängor inom dyg-
net, och på en och famma ftrand rätt fä ofta up-
ftiga om dagarna, fom om nätterna j fä bod dock
Galileus til at utreda fig fä godt han kunde,
vrida fomliga Obfervationer , lälia ej veta af, el-

ler fortiga andra. Så farligt år det, at inläta fig

med hypothefer: den fom hette och verkeligen

våren Lyceus Philofophus^ blef dock (kum-ogd,
få fnart han mificte något , fom ftridde emot en
antagen och älfkad mening. Galilei mening,
redan förlagd af fjelfva Naturen, år ock for-

lagd af flera Lårda (fj. Jordens dageliga och
ärliga roreher, kunna, ej fåtta Hafvet i nå-

gon

(e) SyfteHia Cofmiciuii, Dialogus IV:s.

(f) Euleri DisquiÄti© Pbylica in cauflamFIuxus & reflu^
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gon annan rorelfe, ån en, kan hånda, beftan-

dig och hemlig ftrom ifrän Öfter til Våfter, få-

dan fom ock år uti fjelfva luften ^ under ^Eqva-
torcn, hvarclt vädret, på fria Hafvet, altid år

frånöftan : hvilket Phaenomenonjåmvål til minfta

delenkommcr afJordens rorelfe, fåfom D'Além^
BERT (g) bevilat.

Efter Galileus, kom Cartesius, fom ej

var nogd , med mindre han kunde, på aldeles Me-
chanifkt fått, förklara alla Naturens ändringar: et

läfvårdigt upfåt, hvilket han ock i många mål
upfylde, famt renlade Naturkunnigheten ifrån

torna ord och lofa gifsningar. Men når Naturen
for honom dolgt fina drif-fjädrar, eller han ej gaf
fig tid at utfpana dem s inflickade han andra i de-

ras ftållc, fom efter hans tycke paflade fig nå-

gorlunda. Det var en luft, at vara Phyficus på
hans fått: manbehofdeej mer, ån meditera uti

fiÄ Studer-Cammare > ftrax fant man huru all ting

kunde tilgå i verlden j och når det kunde få til-

gå, fick ingen tvifla, at det ju vc.rkeligen fa

gick. At bygga på Ron, det tilkom allenaft

fmått folk (h).

Cartesius (i) fant icke allenaft låtteligcn,

at Månen år fornåmfta orfaken til Ebb och Flod,

utan ville ock vifa fåttet , huru Månen kan haf-

va fådan verkan. Han hade redan uptånkt en ma-
chine, at fora Planeterna uti deras kretfar om-
kring Solen, famt Månen omkring Jorden. Ef-
ter hans foregifvande , åro alla himmelfka krop*

R 3 par

(g) Reflexionsilirla caufc general defs veiits.

(h) Conf. Mac-Laurins Account of Sir Ifaac Newtons Di*

fcoverieSjLib, I, (i) Principia Fhilofophix, Lib. IV. §, 49.

I



175^, Oa. Növ. Dtc;

par omgifhe fncd en mycket fin,^ fpenftig och
flytande materia , fom beftåndigt och me4 ftor

Jiaftighet circuierar omkring dem, Solens virf^

•yel Ir den vidiiräcktafte : uti honom flyt^ alla

Planeterna, och foras af honom fåfom utaf en
ftrom, de längre ifrän Solen, iångfanimarej och
de nåtmare halligare. Alla Planeter åro och for*

fedde med hva.r (in mindre virfvel: Jordens yirf^

vel forer Månen omkring uti defs orbita; cjef^u^

tom har ock Mäncti fjelf eri virfvel, Alla (^cffsk

updiktadc yifflarsi rorelfe borde vara ät en kd
^

ifrån Våfter til Öfter. Samrpa virflar (kulle ock
^jena^at f4rklai-a orfäken til kropparoas tyngd eUcf
tryckning til Jorden.

Denn^ kpnft-byggnad fåg p| långt håll gan-?

|ka grtig ut, pch Natur-rforfkare, fom på lång tid

vgrit vane, at hgra andra orf^kcr. In fådanajfom

voro pbcgripeligare, ån fjelfva fha^noniiena, til

livilkas förklaring de (kulle tjena, fågnade iSg nu
hy at Itniinftone forM hvad fom fades: ty det

år lått at begripa, huru en kropp föres af en flyv

tände itrom Qch följer defs lopp, Huru väl

hade det icke v^rit, gch hum mycket bryderi

pch tviftcr hade icke fenare tiders Lårde flup-

pit, om Näturen velat tolja CaRtésji lagar,

och defs virflar gora fullkomlig tjenft? ty ehu-

de voro i boijan allenaft diktade , hade de

dock kunnat anfes former, ån f;innolike, opide

|jort tilfyllell, at förklara alla Ph^enopena;

Men Newton, och efter honom oråkneiige,

liafv%vifaf, at Cartbsjus gjort räkning, verldcn

oåtfpord. Defs konftbyggnad talte ej, at på

närmare h^U och ftyckc^vis; fkårfkådas, åninin-

dre ville Naturen kannas dervid- Knapt år nä-
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^^on /omftåndighet vid Pknetcrnas obferveradc

torélfer, fom icke pa nägöt ftålle ftoter cmot
hypötHefen, ehuru man pä alt uptånkeligt fåu
li^idit tilj at jåmka honom: och Comcterna, fom
^iifo^rte forkroflat dé gamla Criftall-himlai^ ellcir

Sbridaicretfarj hafva jåmvål aldelcs forftort GARr
"éEsli virflar > emedan fomlige Cometei: befin*

nas gå lika obehindradc emot ftromem, foth an-

'dra tillika med i?laneterna gä med honom. Krop-
j)arnas tyngd kän ej eller, förklara^ med Oda^
ha virflar> ty i ftållet alla kröpyar falla til Jör-
(iéns medel-punft j ItuUe de da falla lodrätt til

Jordens axel, fä framt man icke ville medgifva
flera virflar, fom til allehanda direétioner giilgc

riiöt och genom hvaraii^dra^ hvilka äter fkullq

kéripm motgnidningi^h forftora hvarändra och
fiiart. äldelcs ftanna af.

Det lyckades icke båttre nned förklaringen

Jfafvets dageliga fti^ahdc och fallande , hVårtiJ

yirflarna åfven foregäfvos varä orfaken. Måneii
med defs virfvpl troddes trycka eller klämmaJor-^

(Jens virfvei, der Månen fer fram; eller 5 atbru'^

ka Gartesii egen liknclfc (k) komnier Jordens
virfvél, uti defs ouphårliga cirkulerande pmfcrin|^

Jorden, lika fom uti trånglel, der häh ikal gä 1^

mellan Jorden och Manen, hvarafhander um-
manpaekas-, famt mer ån pä ändra ftållen trycker

luften, ock luften Hafvet , hvilket dä mäfte gif-

va fig nägot undan och gora lågt vatten pä alla

ftållen, der Manen är i Zenit, femt fedan alt min-
dre lägt, rundt omkrinp famma ftålle, til defs

Månen år po grader itran Meridianen , dä Haf-
R 4 vet

•*

JtL^r t '
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vet åter kommer til vanlig hogd. På detta fatt
'

formentes det ena dageliga Haf-flrittet förorfakas.
Det andra hettes komma derat, at når Hafvet på
forenåmde fått nedtryckes af virfvelen, der Må-
nen år i Zenit, trycker farama Haf hela jordens
kropp ned emot det undra Hafvet vid Nadir, få
at jämvåi der måfte blifva lågt vatten på fam-
wa tid.

Efter denna hypothefe, fom i forflone låt val
»log hora fig for dem, fom aldrig gifvit aktning
pa Hafvets verkeliga förhållande^ borde vara Ebb
eller lägfta utfall, hvar gång Månen går genom
Mcridian-cirkeienjbåde under och ofver horizon-
ten. Men til olycka for hypothefen , fker det
icke fåj utan Hafvet år i fullt ftigande , då Må-
nen år i Meridianen , och blifver hosft vid pafs
tre timarderefter, fåfom ofvanfore ar beråttat,
Pefs utom^ kunna virflarna ej gifva något fkål
dertil, at jåmvål Solen gor anlenliga ändringar

{)å Ebb och Flod. Med et ord : Cartesh virf--

ar åro få många ootvervinndiga fvårigheter un-
derkaftade, at deras ifrigafte torflktare omfider
börjat tyftna, och hålla fig vid Newtonsi
Theorie, hvars allmånnafte grundfatfer, jåmte
den deraf flytande lyckliga förklaringen om
Ebb pcb Flod, jag harnåft vil anföra.

PEHR WARGENTIN.

U7i
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UTDRJG
Af

Meteerologtjka Ob/ervatkner, hdllne i Vf^
f^la, år 1750, dels afframledm Afirom-^

mia Obfervatoren Hjorter., deh
af Jlftronomt^ 'Prefejforen

Strömer,

Ingifvit af

BENGT FERNER.
I.

Barometerns itorfta och xninfta hogd hytx
manad,

Jan. d, if.klSf f.m, 26536, NNW of, mulet,

^8, iQ|e,m, %^^zz^ SW Zy klart.

Febr* 17, 7 f.m. is^^jz- SW oi-, måfte-^

dels klart»

18, p^e.m, 24561- WNW3a45 lUwt
Mart^ 13. 6 f. m. 2f.82. SW § mulet,

27. fl-f.m- 24.580, S 2årågnaktigt
Apr, 10^ 4|e,m. 2^,83, NW i f 5 ftromulit*

4. f. f.m* 24589, SW Ii, klart,

Maj, 14, 6|:.f.m, zfjSf, NW ijklart,

2, 6. f.m. 25-514. NW ijrågn.

Jun, f. 3. e.m- 2f574. SW I5 klart;^

^7. 74.f.m. 2f524- SO I5 klart.

JuL 17. 3,e.m, 25*567. NNOif, klart/

28. 6. fm, 2459P. O 25 klart-

Auguft. 22, 4if.m, 2/569. S 25 klart

13, ^.t.vii, 2f5H- S 35 dugg-rlgn,

R y §ept*
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Sept. 4. p. f.m. Z6500. N f
5
totehafetigu

30. 8if.m. ^f,2i. S I, mulit.

Oftob. iz. S^f.cti. if566. W I, klart.

6. 7 f.m. 245fi. NWz^klart.
Nov. 3. . 9, i.m. zfy^o, OSO dimbogt

och mulet.

16^ pjXm. 245f4. N045yr-våder
Dce.. ii- 5. e.m, 2(J,r6, NW.i^ mulet.

I.. . 5. e.m^ if^oo. SO 2, rågn.

Storfta hogdch detta året 265 36

Thermometenis minlla och ftoräa hogd i hvar

Mänad^

Jan. d.22.kL8. f.ni. zop^o WoJ. klart.

28. 3. e.m 93. 8. S 2^. mulet.

Febr. 17. 7. f.m. iifjS. SW oi- Mäflcdels

2f. 2|:.e.m. PI5 ö. SW 2^. mulet.

Mart. 8. 6|.f.m. lof^o. W i. klart.

14. 7|-.e.m. 87, ö. SW 2a3. glcsmuL^

Apr. g. f. f.m. 1045Ö. N I i. Mart.

12* 2^.e.m. 8ö) 3.W i.klartniåftadels.

Maj. II, 2. f.m. ö. NWi, klart.

it. 2. e.m.+ 2i|r. W I. klart.

Jun. 4. f. t.m.-+-i6. N4.mulet.
6. 2. e.m.H-24l, Ö 2. klart.

Jul; 14. 6i:.f.m.-+-i3i. N.i. mulet.

22. 2. e.m.-f-3o. o klart-

Aug. z6. f. f.m.-4-iö. SÖ i.Äiulet.

4^ ii.e.mv+26- SSOi.^ ftfomulet.

Sept.

Minfta

Storita åndringcn .

«

24,51

h9y

klart.
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' Sept. zp. 6. fm,— 3 NW i klart,

p. . zlx.m.-^ixi. NW i.klärt,

Od. 6. fm.— I4i. SWz.kkrt.
iz. a.. c.m.-4-$, SW i klart.

Nov, 1 8. lö.e.m.— ip, NW i klart.

2,4. p. fm.H-^r. SW I mulet ochtS.
Dcc. iz. id.f.m.— SW I mulet,

t. p^. £m,-4-2, O i. mulet.

Storfta kölden 4. 17 Febr., daThermomc^
rcmftöd på I if . g eller ifl gr. under fiyspunten*

Storfta hettan 4. 2Z Julii , då Thermometerrt
flod 30 gr. ofver fryspunkten,

Storita ändringen 4ft
NB. Sal, Herr Prof. CfiT-sii Thermometer är pa

det fåttet inrättad , at o ftår vid kokhett vat*

tens punéten, och 100 vid fryspunéten j men pl
Herr Prof. Stivom^rs ftir o vid fryspundeit
oph 100 vid kokhett vattens punéten. Pä den
foiTa år det öbferveradt til d. 1 z Apr. och på
den fenare federrnera, och (kulle den enas Seal

redq'cetas til den andras, om ej denna olikhe*

ten tjentejat fkilja Sa| Herr Obfervatorns Ob-
fervationer ifrån Herr Prof Stromers.

Som Ombroraetern någpn tid af detta aret va*

rit i olag 5 och man fåledes ej kan detérmi-

nera hela arets ncderbor<l5 håller jag for onödigt
at fora in någon del deraf

Luftens och Vädrens befkaffenhet

UtiJANUARII månad

Hafvcr det varit fa mul^n och ombytelig vä-

derlek af rågn och fnoflalk^at allcnaft 4 eller hog fl

fem dagar varit någorlunda klarc. Marken var

få bar at allenall hår och der fågos någre fmå
fno-
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fno-flåckar , hvadan en allmän klagan fa i Bergs-
lagen , fom annorftådes var ofver det fvåra Ak-
föret 5 fom tilfogade vederbörande ej liten ikada.

Midt i Månaden var det någorlunda jåmn kold

och uphåls-våder, faft ån ftändigt mulit s men i

början och flutet blidt vader och nederbörd.Norr-
{kcn vifte figd. zj. 19 och 30. ej färdeles ftarkt.

Nordan vader har blaft i dags Våftan vader/
dagarv Sunnan 4^^ Öftan ingen dag. Emellan'
N och W 4 dagar 5 W och i S och O 4-;

O och N I dag. Den z8 var det til 3 graders

blåil, cljeft var vinden merendels underigra^
der.

FEBRUARII.
Början afdenna Månaden in til d. 6 var myc-

ket tocken-och rågnaktigt5ledermera blef det nå-

gra dagar^^ehuru mulna, dock uphålls vader och
nog kalt* Återigen fmå fno, töcken och lenvådcr

til den 14 då kölden okte fig^ och var d* 17 ftar-

kaft detta året'. Kölden tog ledcrmera at, få at d^

51.1 och Z3 gick ifen af Upfala äen, och var det

den ofriga delen af Månaaen mulit och oftadigt

vader. I hela Månaden voro ej mer, ån fyra he-

la dagar klara, och ville figd. if, 16, 21 och 28

ilarktj mend. 14 och 26 fvagarc Norriken.

Ak-^foret var hela denna Månaden ej mindre

fvårt^ån den foregående; emedan marken var nå-

ilan aldeles bar. Nordan vader har blåft 4 da,

gar* Våftan 4 j Sunnan 3 -, Öftan i dag-, Emel-
lan NochW 3; ; W och S I2S Soch O,^; O
och NO^j Vinden var til den if rått foglig,

men blef federmera ftåndig och i fynnerhet vid

flutet af Månaden rått. häftig.

MAR^

\
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MARTII.
Den t, 2,5 85 1 2, och 30 var om marnarna froft^

men cljeft var hela denna Månaden tillika med
flutet af 4den fåregående få ljufligt och blidt va-

der , at Tråden d. 3. oegynte knoppas : ar Upfa-
la Jakterna kunnat gå åt Stockholm d. f : at Trä-
gårdarna begynt tiiredas d. och åtlkilliga väx-
ter, fåfomNafla^ primula veris m. m. fynas famc
Sommar-foglarne med flera Infeéter d- i| fram-

komma^ochlofvcn d. izutfpricka. Strax fran bör-
jan af Månaden var åkren brukbar^ och många
började dä at fä vår-iådet, hvilket val lyckades.

Denna blida väderlek ftrakte fig ock lån^ft up til

Norrland 5 hvarcft de detta år fådde ofver cn
Månad tidigare , ån i manna-minne fkedt. Sol-

{kens dagar och rågnomflciftade, fom tidaftjdock

var ftorre delen af Månaden mulen. Norrfken
vifte fig d. z8 om aftonen rätt häftigt och flad-

drande > men d. i . 3. och 29 faktare och mäft {lil-

la ftående. Nordan väder har blåft i dagj Vå-
ftan 8> Sunnan 4I. Öllanväder ingen dag. E-
mellanN och W, 3^, W och S 1 3 5 S och O

y o och N. o i dag. Vinden har i hela må-
naden i fynnerhet d.7, 10,

1 3, 14, if, 16^ och zo^
varit nog häftig, tils emot flutet, då den begyntc
fakta fig och blifva foglig.

APRILIS.
SoUken och rägnlkurar hafva i början af Må-

naden,fom tidaft omlkifrat j men ifrån den 6 til d.

I f var det merendels klart väder och vackra Sol-
flcens dagar , fom ej litet bidragit til de i förra

Månaden upkomna växternas forkofran^ faftåndå

cch då »ågre froftnlttcr. fåfom d,f^6^B oCh 1

8

iafal-
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infallit. I flutet blcf |ter väderleken oftadlg och
hördes blixt och äikedimder par gånger. Den iz

var Eken vid Obfervatorium fullknoppad och lof^

Ven pade andra trän aldelesutflagne.Nordaavåder

hafvcr blåft
3
dagar ^ Våftan^ i^, Sunnan 2,0-

ftan ingen gäng. Emellan N och i^^j W
ochS, 7 j SochO, 3 , O och i.

Några dagar i denna Månad 5 nåft for Obfcr-
vatorHjoinrERsdod, blcfvo obfcrvationernafor-

fummade. Vinden var i denna Månaden få fog-

lig^at den ej mer ån en gång var grader ftark-

MAJI.
De fyraforfta dagarnavarmuHtoch rägnaktigtj

men ifrån d. 4 til d. 18 altftåndigt klara Sölfkens

dägar> d. iS^ip^zf och 3imulne5 de ofriga kla-

ra förutan d. lo, 1 24, t6y VJ och 18 då det råg-

nar. Våderlekcn var få blid och låmpelig tor de

fpåda växterna, at ej en enda fråifc-natt i hela den-

na Månaden budit til at forftora dem. Nordan-
vader blåftc likväl f dagar 3 Våftan i j Sunnan
Öftan I \. Emellan N och W, i ci> W och

S och O, I ; O och Nö^ ftormvåder var alle*

naft denpj 2,4 och eljeft merendels lungt*

JUNIL
Hälften af denna Månad var klarj d,

och
%l

rågnade fparfamt ^ men d. t f ganlka båf^

tigt bade får och efter middagen niea Itarkt blixt

och åfkedunder : de oftigä dagarna voro allenall

glcsmulne. Nordan vader blafte 4^ dag j Va-
llan, I, Sunnan, 2 i Öftan4Ti Emellan N och
yf^.Cy WochS^iSi Soch 0^3> O ocbNi
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I hcla denna Månaden var vinden fakta och fog-

lig fowtai^ 4^4 och, fl då rått häftig

ftorm. .rt • t*-r. ' •
. \

'

/JULIL .
;

Helu deqna Månaden var mwndcls:mulen,
töcken- och rågmktig. Atta dagar allenaft voro,
klare. Små rågn-fkurar kommo fomoftaft j me^
d. Z4 och 17 var ftark tprd6% fom förde ym-
no^t rågn med fig. Den ip, zp och var cno-
vanlig tjock jordrök , fam i fynnerhet vid hori-^

zonten nåftan aldeles fqrtog Solens llcen, Den 30
vid midnads tiden vifte fig Nprrfk^n. Nordan-
väder blåfte 34 dagar 5 Våftan,ij Sunnan, 33 O-
ftan 34. Emellan N ochW , 1^5 W och S, 7^
S och j ~ i O och N^y. Vinden hafvcr hela
denna Månaden varit få fogliga at den ej mer ån
den 1 1 gått ofvcr i grader.

AUGUSTI.
Ända til den 13 i <ienna Månad var uphåll$vi-

der 5 förutan d, ij^då några tå rågn-drpppar ned-
komm9. Mulne och klara dagar hafya under dea
tiden varit nåftan lika många 3 men federnpierajd.

I 3, ifj i<S, ip och 26 rågnade detjfaftån nogf^^^^

famt. Norrfken vifte fig om^ aftnarna afd. f ,

65 och 18.5 men i fynnerhet d. 13 , då det var ratc
ftark 1 5 fladdrande och varade nåftan hela natten-

Monaden var nog^varm^ 5 i fynnerhet bårjan
deraf. Nordanvåder blåfte aldrig

;
Våftaj^, i dagj

Sunnan^6> ÖftanjOyS EinelWN och U
och S ^ 1 15 S och 0^ 8 3 O och i . JVlidi i

Måna(%n var ftormvådcr några dagar j m^ncljeft
toerendeU under z gradfff b|ajft,

SEP-
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SEPTEMBRIS.
Tijo dagar i denna Månaden voro klare, de

Sfrige mulne och den 4,10 5 11 och 2,3 mycket
tokenaktige ; men åct rågnade icke mer än tre

gånger^ nämligen d. ii hela dagen, d. 23 och 30
Ikur-tals. I hela Månaden hafva icke varit mer
ån tvånne froft-nåtter nämligen d. 11 och d, 2.8.

Natten emellan d. 1 1 och 11 var et ganfkaftarkt

Norrfken, fom varade hela natten^ ftråckte lig

ofver hela himmelen famt var ljufaft och måit
fladdrande vid Zenith. Nordanvåder blåfte3|-

dag5 Wäftanj Sunnan^ i^; Öftan, 3. Emel-
lan N och W^8is W och fis S och O,
O och 4t. Vinden har hela Månaden varit

fakta och foglig förutan d. 24 efter middagen ^ då

det var ftprmväder.

^
OGTOBRIS^

^
I denna Månaden voro lika få många klare

föm mulne dagar , om h varandra blandade ^ men
de fiftc dagarnc voro ganfka tokenaktige. Den

.

4 föll forfta Snoniår, fom innan aftonen blef

vand i vatten. Sedermera fnogade d. 10 och nyfall

ickemycket^ mend.zpoch 30 kom dcraf en anfen-

lig myckenhet. To och nog ftark kold hafva fom
ottail växlat om. Natten emellan d. i och ivar

et ftarkt Norrlken, fom ofvertåktc nåftanhéla

himmelen och varade hela natten : äfven fomd.if
och 16. Den 9 var ock Norriken^ men fvagt

och llillaftående. Nordan vader har blåft i dag;
Våftan ft Sunnan r ^ Öftan i * Emellan N och
\Vi4> WochS54> SochOingen> OochN54f
dag. Ingen ftormvåders dag i hela Månadens u-

mn helt lungt eller ock fakta vader»

MO.
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NOVEMBRIS.
Än4a til d. 8 var ganfka dimbogt och tockenak-

*tigt våder^ med rägn och fn6-fla{k* Den 8 och p
voro nåftan de enda klara dagar i denna Månaden.
Den 10, 1 1

5 T <?5 ip och lo foll ganfka mycken Ino.

Intet Norrfken år denna Månaden obferveradt.

Nordanvådcr blåfte 3|-dag> Vaftani^^ Sunnan

1 3 Öftan zi; y emellan N och 123 Woch S,

3 > S och O 5 3 3 N och O 3I; . I början och vid

flutet var vinden några dagar få godt fom ftilla j

men d.75 1Ö5 175 19 och 10 ftark llorra.

DECEMBRIS.
Denne Månaden begyntc med rågn och toc-

kenaktigt vader, och var fedan flåndigt mulen, til

d. ir, hvareftcr fyra dagar voro klare oeh de ot*

rige fådane fom i början. Sno foll ej mer, and.7*

och 13. Natten emellan d. 11 och zi fågs Norf-
{ken. Nordanvådcr har blåft r dagj Vafl:an in-

fen^ Sunnan f> Öltan > emellan N ochV4>
' och S,(J, Soch O f ii N och O 4 ^dagar.

Vinden har varit ftilla och foglig hela Månaden.

BESKRIFNING
o

pa

Skot-fpggs' Fifket^ och huru Olja kokas af
denna Fi/k.

Ingifven

Af

SACHARIAS WESTBECK,
ag har i forlednc Sommar anmodat Bruks-
betjenten Herr Bengt Moman, lom bor

S viij
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vid Herr Cammar- Herren De GEERs"La-
ftage-plats Ängfkår, at forfoka, huru vida man
af Strommings-geel kunde til landets nytta ko- •

ka någon Olja, hälft famma geel och rak til mån-
ga i ooode tunnor i Svenfka filke-hamnar delä frukt-

ioft kaftas i fjon, dels ock vcåkes for Svin-krea-

tur j men juii: i denna Strommings-lofa Sommar
har håndt honom 3 fom många andra å denna or-

ten, den olyckan, at han ej af den Varan fått

få mycket tilgång, fom han kunde gora forfok

utaf. På min ytterligare begäran, anftåltchanron,

at utaf gli och fmä fiflc, fom beftod af fmå mort
och logor, dem kor-foglen famkat,utkoka någon
Olja, hvilket flog få val ut, at han af en tunna
fick två kannor fkon och god Olja, fom til lam-

por och mycket annat behof vifar onlkelig nytta.

jag foreftålte honom, at detta vore val 5 men
icke aldeles , emedan en flik fifk dels något
dugde til uppehälle for fattigt folk , dels ock kun-
de med tiden blifva ftorre och nyttigare ^ derforc

har Herr Moman (kafFat mig en befkrifning p|
et flags fi{k , fom heter Skot-fpigg^ horn-fpiggoch

hommanshoror. Lim. Faun. Sv^ N. zj6 och zjj. och
finnes åfven iinfj6ar> men til gråfelig myckenheti
Salt-fjon. Han är hogft z -| tum lång , ätes och o •

des icke hvarken af fogel eller annan fifk 3 eme-
dan han med fina ftela horns utfpårrande gor
dem vånda. Faftånnu Herr Moman fcnt i höft

fått denna befkrifning, har han dock, innan ifen la-

des, fått några tunn-fyllor, och altfä funnitat fa-

ken har fin riktighet. Herr Paftor Enwall pa
Waxholmen har, fom han (krifver, på :5:ne tim-

mars tid fylt jrne ik^t-båtar, och deraf kokat 60
kan-
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käiltior god Oljä,^ forfält denfämma i Stockholm
for 2 dal. 1 6 ore Kopparmynt Kannan^ Som nu
en flik fak icke allmänt hår i Riket åf bekant

,

meddelas följande til allmän nytta och Underråt-
telfe :

§ . I . Skot-fpiggens lekningstid år vid Simon Jtu-

dae tid, gamla ilileil: ibland 8 å 14 dagar forxj

öch varar des fångande til des^ifen lågges.

§u Håfven, hvarmed man fångar honom
5

ikal vara få tåt 5
at*knapt cn hvit Styfvcr går ige-^

Uom mafkan. Skaftet 4 eller 5 alnar långt och
garnet i håfvcn fint, eljéft: blir den alt for tung
Ät draga i vattnet*

§. 3. Fifken fångas i gryningen öm morgo*
nen : men hålfl: om aftnarna med ftodje eller Iju-

fter-eld. Torr-veden Ikal vara god, at den val

lyfer och icke fprakan

§. 4. Fiiken ligger den tiden, fåfom fand på
botten i vikar och llrander, få vål vid gall-ftran*

der, fom der fand och klapur år^ men i fynner-

het der vafs och ror gifvas. När man dä blirvar-

fc, at han har gått til lands (ty pä f eller 6 alnars

djup kan man icke håfva honom up) fkal man
ro läkta rundt omkring, tils man blir varfe at han
börjar ftiga ifrån botten* Man håller fig med bå-

ten på det grunda och ej på djupet, dä börjar fifken

formera en Urang omkring och komma alt närmare

elden. Juft då Ikal en med en ftake i botten hålla

båten ftilla, och den andra, fom fram-uti ftår, ta-

ger med häfven emot ftrången under elden, och
öfcr utan uppehåll, fä fort han vil och ärkar; if
fifken ftrommar ftraxt efter. Når han nu börjar

minlka, far man åter med båten litet omkring i-

S Ä fraa
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fran det ftållet, få följer fiflcen efter, få långe

cn år qvar. Emot vinter-och froft-nåtter, famt
uti Nddanct år detta åflcet drägtigaft. Ibland fir

fkas han ock närmare Helgon-måfle-tidcn, både i

ljufa och mörka nätter, både om morgonen och
aftonen.

§. f . Defs beredning til Olja flcer fålmida:

Man fyller en inmurad ketteljåmt med bräddarna

af denna fifk: ju ftorre kettilcn år, defto mer o-

mak, vedoch tid Ipares. Två.eller 4 åmbar vat-

ten flås fedan dcrpå, få at det allenaft fynes at

vattnet ftiger emellan fifken: då lågges ved och
eld under, och fättes en flor up uti kettelen. Så
fnart denne maffa blir varm, fkal man rora med
ftoren omkring, til des det börjar koka up,då fmål-

ter fifken och en rod Olja vifar fig ofvanpå, hvil-

ken med flefvar (kummas af och ofes i et annat

käril : fedan rores åter om i kettelen, och åter (kum-
mas. Med fådant arbete far man fort, få lån-

ge någon Olja fig vifar, då utur en kettel af en
tunnas rymd,borbli 2 kannor, til det niinfta if kan-

na Olja. Kokar man fifken medan den år lefvan-

de och fårlk, blif Oljan (kon och luktar icke illaj

rnen eljeft blir mindre Olja, blir ock ftinkandc.

Vid pafs I eller i~ timma kokas detta i kettelen,

och fedan tages åndöck det otverblefna frånfilade

fpadet, och flås pä den fiflc, fom ftraxt derctter

kokas (kah ty deruti år ånnuOlja, och lå conti-

nueras ftådle.

§. 6. Det fom nu blifvit ofrigt efter koknin-
gen,både vätt och tort,måfte ingalunda kaftasbärt;

ty utom det, at det är en god fpis for fvin-krea-

turen, kan man med ftorre nytta fora det på
åker eller kål-fång, der et par fåar gor fä myc-
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kct/om 10 lafs brunnen g6dfel5hvilkct rcrkeligcn

år forfokt. Vil man bruka det til luderat (kju-

taRåfvar, Vargar, Kråkor och Korpar > få lag-

ges hela fmorjanpå et ftålle af åkren, fom om Va-
ren kan utbredas: dit fkal en myckenhet Rof-^

djur fig åndteligen famla från mänga orter ty
den for ofs ftråfva och obehageliga lukten år, de*
ras våderik och båfta locke-mat.

§. 7. Når få mycken Olja år affkummad,
at man tiltror fig fa kittclen in emot full, fkal

man mycket varligen flå den tilbaka i kettelen,

på det at gromct ej må följa med , fom fatt fig til

botten, utan det må baras på åkren. Sedan ko-
kas ock denna Olja varliga, alt Ikum och fradga

bårttages och affkummas. Når den en flund helt

fakta år kokad, tagcs elden undan, at Oljan må
fvalkas, och då blir hon helt klarj tncn vid bot-

ten år åter något grom och tjock materia, der-

foreoltsden klara Oljan af, til des man kommer til

gromet. Oljan forvaras uti goda och tåta kåril,

ankare eller tunnor, och användes til de bchofjfom
den år nyttig til. Eljeft kan detta filla gromet,
fålom mer oljehaltigt, åfven brukas, at fmorja lå-

der med.

§, 8. Man flsial ock icke underlåta, at anftål-

la ron, huru Strommings-geel och råk vil hårtil

vara duglig ^ få fnart det en annan Sommar kan
lata fig gora.

Imedlertid år man forfåkrad, at dä denna
Olja til myckenhet kan ågas,Talgen då icke uti Ri -

ket fkal blifva få dyr, icke eller behofvas^at man
fa mycket Tran utomlands - ifrån {kal nodgas at

hämta. Och efter denna Olja, då hon år klar

S 3 och
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och fårfk^icke gifvcrannan lukt, ån Bom-olja^fkul*

Ic man tro, at den uti lampor i t6rnamai'C hii$

Icunde med fågnad brukas •

§. p. I Ängland fkai det vara nog brukeligt
at tilverka Olja af denna fiik,

GiJladt d, 17, Nov,

Ai^o Stads belägenheu
beftåmd genom Obfervatiouer

Af

JACOB GADOLIN.

Ehuruvål Åbo oftridigt år en urgammal huf-

vudftad i Stor-Forftendomet Finlands hat

icke defto mindre defs råtta belägenhet

under Stjern-hvalfvet , tillika med hela I^indets

Gepgraphie, varit i lika få tjockt, fom långva-

rigt mörker. Då vederbörande icke varit i ftånd

at uppä defs framftållande i dagsljufet använda
Icoftnad och moda, har likväl den Sjo-fart, fom
långft tilbaka både i fred och- örlog blifvit bru-

kad på denna kuft, gifvit Geographerne anled-»

ning at gifla til något gradtal.

Ortelius, fom uti "theatro OrfojUtitudojDiflfer.

Iterrarum^ Antverp. if/ofol. folgt

Olai Magni Regionum Septentrio^

mlium Tabula^ fåtter uti fin Charta o /

affamma] titel , Abo under 61: i z

Men uti fin General Charta of-

ver Europa - .
' ^3-3^

^ S 4 G%v..

longit,

AbocCÄ
Upfalise



^^^^

Ger. MEkcATOR i fin Atlas,

ech Charta ofver Svecia & Nor- o / © ^

vcgia - - - - 60: 34jf: o
Philip: Brietius i Parallelis

\

Geographia Vet. Nov^^e^ Paris 1649
4: to uti Les Royaumes Septentriomux 60: 30

Grcf Dalberg nxxNova Jc-

curata orbis aräol Tab, Geographia. 60: 18 4:

HoMANS Scandinavia - - -60:485-: o
Herr De L'Isle uti Cartes des

Couronne^ du Nord. - - - 60: 40 f: o
Svcnfka KongL Landtm. Con-

toircts Betjenter uti Chartan ofver

Svea och Gotha Riken, afritad i

Stockholm 1747, fom vida ofvcr-

gar alla andra hårtils utkomna Char-
tor ofver Finland -

^
- - 60: 34 4: 38

I anledning af mina hosfoljandc 1

obfervationer blir - - 60: 2,714: 30

Så mycket jag vet, har Hohitts-Rådet Herr
Simon Lindheim varit den forftcj^fom med A-
llronomifka obfervationer velat lågga grunden til

Abo Longituds igenfinnande > och faltån utgån-
gen gifver vid handen, at det, utan tvifvel af

.brift på Inftruraentcr, mifslyckats med urets Håll-

ning efter en riktig mertdian-linie
,
fortjcnar dock

detta forfok fa mycket mera med heder nämnas,
fom Herr Hofråtts-Rädet ej låtit fina, ifrån detta

åmnet vida fkilde åmbets förrättningar, hindra dsu
beromliga nit han hyfer for Fäderneslandets öco-
graphies uphjelpande. Uti ASlis Liter. ^ Scient\

Svec. fér år 1736 har ProfefTor Ander^s Celsius
jämfört; Herr Hofråtts-Rådets i Äbo gjorda ob-

S 4 fer*
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fcrvation ofver Månens formorkelfe d. if Martii
famma år, med det han fjelf obfcrverat uti Lon-
don , flutandes deraf, at Ikilinaden emellan Lon-
gituden af Äbo och Obfervatoriiim i Paris, i ti-

den beräknad, {kulle vara i tima, minuter, 11

fecunder. När nu hår afdragcs fkiilnaden emellan
Paris och Upfala, fom år i tima, i minut 30 fe-^

cunder, 'få följer at ikilinaden emellan Åbo ock,

Upfala borde vara 14 minuter, 41 fecunder, hvil-

ket fäkerligen år ofver 3 minuter for litet. Yt-
terligare jåmfoier Herr Celsius dermed famma
formorkelfe, obfervcrad i Linköping ,^ och ftännar

i den flut-fats, at Ålands h af emellan Finland och
Upland uppå Herr DeL'Isles Charta bor ihop-

dragas och gotas en hel grad fmalare. En alde-

les farlig fats for de många fjofarande i detta far-

vatten. Jag fruktar forc , at ftråndernå af Åland
och Upland {kulle fåledes uppå Chartan foga fkil-

jas, eller ock aldeles låggas ofver hvarandra. Fe-
let komrner utan tvifvel af Obfervationens ohIc-

tighet i Abo. Man har hår tilfalle,at mårka, hu-
ru nödigt det vil vara vid Aftronomifka obferva-

tioncr, at hafva fåkcr underråttelle om tiden 3 och
i allmänhet , huru farligt det är, at lita på Ob-
fervationer , om hvilkas fullkomliga riktighet

man ej år förfåk rad,

^ Af det jag til igenfinnande af Longituden i

Abo utrönt, har jag nu den åran at aflemna föl-

jande obfervationer ofver Jupiters Månars for-

morkelfer, hvartilKongl. Vetenfkaps Academiens
Secreterare Herr Wargentin behagat med mig
meddela de i Stockholm, Upfala och Bolognc
ofver famma Phsenomener anftaldta obfervationer j

hvarjemte jag förbehåller mig, at framdeles ånnår-

mare fä yttra mig ofver famma åmne.
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i74pJuliiio:ii:33: /.Im.iiri iÅbol 17: f8
io:ii:if: p. iUpfalaj

Aug. ii:ii:2,6:f7. Im*i idii Abol
^g.

12: 8:43. i Upfalaj *
^

l7fi.Sep. 4:12: i: 7.1m. I:i iAbdl ^g. ^
11:43: 6. i Upfala

j

Medium af dcfla tre par,gifver tids-

flvillnaden emellanAbo och Upf. i g ni-4f-

i7fi.Aug.5i:i i:fG:i8.Im.II:i iAbol _ _

11:33:41 iStockh.; ^^•4<5

Sept. 4:12: i: 7.1m. I:i i Abo] 15.19
11:44:48: Stockh.j

I7f2.jan. 8: f:4i:2f. Em. I:i i Abol

f:2f:fo. Stodch.j

iJfcOd:. 8:i2:i i:2i.Im.II:i i Abol

Ii:ff:i7. Stockh.J *
^

z6: p: 6: ii.Em.II:i i Abol ^ ,

8:4p:f(5. ^ i Stockh.|
^^^^^

Medium af deira fem utvifar ftill-

naden emellan Abo och Stock-
holms meridian - . - - 15:24.

Sedan fkilinaden emellan Upfala
och Stockh. merid. år tillagd i :40.

Blifver {killnadcn emellan Åbo och
Upfala meridian - . - 18:4.

i74p.Aug. 4:10: 0:32. Im.l:iiAbo'l
p:i7: o. BononienJ 43*3^

i i:i i:f6:36.Im, I:i i AboV
11:13:20. BononienJ 45-

I2:26:f7. Im.II:i i Abol
^

11:43:41. Bononienf 45-

S y Medium
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Medium af dcfla tre^ utvifar fkillna-

den emellan Abö och Bonon .mcrid . 4 3 : 1

1

Sedan fkillnaden emellan Upfala och
Bonoil. meridian år afdrågen

^.f
: 30

Blifver '{kilhiaden emellan Åbo och
Upfala meridian - - 17:

Medium utaf defle tre mediis, utvifar fkillna-

den emellan Abo och Upfala meridian ig m.
uilgefårligen 5 fom formodeligen ej kan vara

felaktig ofver nägra fä fecmider. Defla ig

minuter^ förvandlade i grader, gora 4- grads
ikillnad i Longitud emellan Upfala och Abq
meridianer, hvaraf les, at Ålands haf år -I

grad fmalare^än DEL'IsLEsChartautfåtter.

At pä det nogaile finnaPol-hogdeni Abo^har jag

uti Handelsman iMBERGs trägärdjbelågen vid

Hora Klofter- gatan, vid pafs 30 famnar *S6-

der om Rädhufet , med en Qiiadraht af 3^
fots radius, hvilket Inftrument af de Fran-
^ke Herrar Mathematici blifvit brukadt vid

den namnkunniga gradmätningen i Torne ^

obferverat Capellas hogder i Södra och Nor-
ra meridian.

Sä vida ftjernan culminerade på om*fe fidor om
Zenith, gor en quadrantens mifsvifning in-

tet fel uti Polhogdens igenfinnande , ehuru-

vål hvardera af de obferveradc liogderna år

underkaftad det fel, fom famma mifsvifning

liaft med fig. Och pä det jag (kulle träffa

ftjernan uti fjelfva meridian, har jag hvar

dag tagit altitudines correfpondentes affamma
ftj^rnapåonife iidorom meridian, hvarigenona
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defs råtta culminations tider blifvit med Rill-

komligalle noghet bekante.

7fo. d. 3 Febr. CapellaiSoder5h6g7f. ij.zz^z.

d.i2. - - - 7f. 17.17,(5.

13. - . . ^^j^j^^^^
14. — - - 7r-i7- »r^o.
15. - - 7f. 17, P50.

17^ - - - 7r-^7-
zo. - - - 7f. 17.24,3.
zi. - - ^ 7r>i7» P3 0>

Medium af alla 8. obfer-

vationer - - 71-17. if
Håraf dragés refraftions

ftoi^leken - - if.

Altfå blir medelhogden
af Capella i Söder - 7y. 17, 00.

75*0. d. 30,Jan. CapcllaiNorr - i5. 14, ^2, 3,

d. iiFebr. « - 1(5514.4152.

14. dito. - - 16, 14.42, j',

17. dito. - « - 16. 14.
zi.dito. - - 10.14.41,8.
22. dito. - ^ 16. 14.43,8,
27. dito. - - - 1(5. 14.42, §,

Medium af defla 7 hogder lö. 14, 4(5.

Hår^t dragés rcfra£tion - - 3.20,

Blir altfå Capellas hogd i Norr 16. 1 1 . 2(5.

Om man nu undantager den lilla fkiljaktighet,

fom af en annorlunda tagen refraétions ftor-

lek kunde hårrora, kan håraf3 utan fruktan,

.

' for
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for något mårkeligt fel^ få vida livarkcn vid

•obfcrverandet eller i uträkningen något hy-
potetilkt år brukadt^ fliuas, at ÄboPol-hogd
år 60 gr. 17 min. 13 Sec.

Hårtil följa ytterligare några obfervcradc Solens

hogdcr i meridian, uti hvilka qvadrantens

miisvifning, den jag på det nogafte i aktta-

git, år torrigcrad.

Solens öfra brädd.

i74P.d.8Jun.f3.i7. 7,9.

d.pdito.f5.i7.4f,7.

d.i I dito.f3.i7.f 1,7.

d. r 2 dito. f 3.17. p,3.

Solens declinat,

23.17.41,^^
Z3.28.l8

13.28.17,5.

Polens högd.

o f ff

60.^7. IO,f

60.17. 1,7

öo.27.7,f.

Medium at defla fyra - - 60. 27.750.

Uti rakningen har jag hår antagit

rcfraftion til f 5 - fec.

Solens halfva diameter til if min. fo fec.

och parallaxis folis til 6, 4 min,*

Oblervations dagarna åro räknade efter gamla

ftilen.

BESKRIFNING
På

Fifke-Katfor och deras nyttjande^
Af

JOHAN BRAUNER.

Det åro val fä många fått upfundne^at fånga

Fi^t til månniftans förnödenhet, at det

tyckes , i anfeende til Fifkens minfkning,

lå i ftorrc fom irnårre infjoar, man ej bor^le gora

fig



iyS3^ Od. Nov^ Dec^ ^73

fig moda at beflcVifva de mäft drågtigc^ ån^min-
dre dem, fom gifva anledning til nägon Ikogs-odaj

men fom de ftora vinter-notarne, at alt for ftor

girughet, redan utfopatalla Filke-vattnen, få lo-

per man ej fynnerlig fara, når intet mera år at

håmta^ om man ger päminnelle och befkrifning

på Katfor, fom ej annat fånga ån den ftorre oeh
mera mogna Fiflcen^ hålft emedan Katfan tycks
med fkål hora vara den fifta, fom utdomcs, i

jåmforelfe emot not-drågt, fom i forfloring af
hampa, fpanad ,

binning och fpår-folk^ hvilka

fållan få dagen til hälften betald, noter ofver he-
la landet oräkneliga dags-verken utan båtnad, der
likväl krok rått brukad äraf mårkeligindrågr,vin^

ter och fommar, och kollar få godt fom intet.

Katfan år ibland dia redfkapjfom månnifkan up-
tånkt, at bedraga Fifken, et det lyckligaftc, i an-

feende til den myckenhet dermed fångas med foga

bekymmer, fedan hon en gång årutGitt. Hon
år väl något knåpfam at inråtta; men hon råcker

ock. i mänga år. Land-gården årdervid den farli-

gafte ikogs-6dan> ty Bonden, fom emot Ikog har

förklarat krig, och år defs affagde fiende, tar til.

land-gård aldrig annat, ån unga granar^ och når dc
ftickas tått ned pä ^ aln utmed hvarannan, få år

lått at aftagalkogens minfkning. Derfore tillätes

ock detta redfkap aldrig tygelfritt af någon for-

figtig husbonde, fom vet hvad det har at bety^

da, utan handhafves det til egen nytta med tjen-

1ig bcfparing , dä til landgärd ej annat ån quiftar

br^ikas.

Katfor brukas hår i Riket mycket allmänt >

men åro gemenligen få illa fkapade, at det år

un-
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undran vårdt, huru någon Filk kan ftanna deruti j

emedan han nåftan lika lått kan hitta utjfoni inJag
har ej eller funnit något i böcker fkrifvit om Kat-
fors råtta (kapnad. Jag håller derforc for nyttigt,

at meddela 5 hvgd jag härvid funnit fordelaktigart,^

til at dermed upvåcka omtanka hos flera hushål-

lare.

Til en enkel Katfa^Fig. i.Tab.VIII. fordras io
alnar bunden Kats-vägg, Fig. 3. En famn deraf
behofver fo fpiålor eller Spal. 40 fpal och der

ofver vankas ur en laglig och råt-klofvenTimmer-
llockj åro fåledes 8 ftåckar nödige til en enkel Kat*
fa, utom Landgården, fom fordrar z goda ftåckar

til 2 famnar.

Til dubbel Katfa Fig. 2., upgå 17 ftåckar.|

men fom Spalet ej bchofves mer ån 6 alnar långt,

och ofta der under^ (a kan man gora fig fåkerom 2.

ja ofta 3
längder ur ftåcken, dä f forflå til enkel,

och 8 ä p til dubbel Katfa.

Til en Katfa tagcs ej mogen fkog , utanfrod-

våxt, med ringa kärna och mycken yta ^ fåfom
låttafl: at klyfva utan fpillning, och fegare i vat-

net at ftå emot vågen utan at bryta fig.

Detta virke klyfvés ock tåljes hålft forr Jul
färdigt, innan vintern kommer i ftåcken, fom
då nödigt låter klyfva fig.

Spalet får vara en knapp half tum tjockt och

Ii tum bredt, mer eller mindre, hvilket fpar

'virket.

I början af Martio bora defla Spielar vara får-

digbundne, i 3 delar fårfkildttil vaggar åt den en-

kla Katfan, men dendubbki 6 delar jeller mat*

tor. Til Spalcts fammanbindande brukas ixiikz

fmala



1753-^^- Nov^ Dec.

fmala bjork-vidjor, fom håratas nåft for In de
komma at brukafi^ fä tidigt at tjälen får gä ur
dem.

Fyra karlar binda tillika, den ene vid ^: den
andre vid b\ den tredje och den fjerde Fig,

^. och i den fkillnad fran hvarannan, fom Figu-

ren utvifar. Når det år beftäldt^ gor man fig af

ftadigt bråde en vifiire, Fig. 4. fom vid Katfans

nedfåttande kommer at nyttjas.

Nåft for vår-floden fåttes hon ut ^ menar
fjon uran inlopp eller ftrom, at vatnet ej kan
grumlas eller taga blånka, få bor Katfan något

tidigare fånkas 5 at Spalet måtte få tid, at taga

färg, eljeft flcyr Fifken någon tid. Då ritar man
forlt ut {Catfans {kapnad och ftorlek på ifen, hug-
ger eller fågar ut et quarters bred rand efter rit-

ningen 5 och fånkcr derigenom ned det bundna
Spalet eller Kats-våggen til yttra gålfvet^ fora

torft gores färdigt , och nyttjas dä vifaren Fig. 4,
fom medelft én, i o quarters lång ftång eller käpp,

vål fåftad uti fånkes ned til bottnen, och fka-

par ingången A , pä fått fom prickningen utmär-
ker, dä det bund-fpalet, fom af vifarens tungor
ftyres,nås ned i bottnen i aln eller mera, efter

vattnets djup, och bindes ftraxt med vidjorfaft?

vid fvaga pålar, fom innanför flås ner, få at opnin-

gen blir et knaptquarter5ellerfä bred fom vifarens

tunga, hvilken föres up och ned til märkes. I
denna opning kommer fedan land-gården /. atfåt-

tas få, at Gäddan flipper in på bagge fidor, och
nyttjas då Fig.f,at ftyra den midtuti, få vid bot-
nen, fom up vid bryner, dä alt fåftcs i fin ordnings
med vidjor. Tilflut fattas de inre gålfvenned^
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och pålas fedan utan omkring , mer eller mindre,
alt fom fjogången eller fom dref-is kan vara at

befara.

Änteligen kommer Ris-garden at göras alt i-

från land-gärden, anda til flranden, af quiftar, få
tått, at Filken ej bjuder til at trånga fig igenom.
Fruktar man for dref-is 5 må den ej göras färdig

,

forr ån Ifen år bärta'^ utan rifas allenaft vid land-

gården litet, ät lacka Fifken.

Der fifketår ymnogtjmå de inre gålfven göras

litet vidare eller mera rymlige^ ty Braxen befyn-

nerligen, plågar få trånga lig in i Katfan, at ej

rum är åt håfven^ E^ij^fl fär man deruti all llags

grof Filk, hela året om, mall om våren.

Den forgfållighet, vid defs (kotfel brukas, år

vid Is-låfsningen, på de ftållcn i fynnerhet, der

vattnet ftiger häftigt af infallande itrom. På få-

dant ftålle bor ifen nåft förut huggas los rundt

omkring, at Katfan ej måtte lyftas och dragas

up ifrån bottnen , fom ej utan ftorrebefvår fedan

botas. Ju frilkare granris til landgård, defs lyck-

ligare fifke. Om våren vittjas hon morgon och
afton. En låck-fifk lemnas altid quar, fom Hår

och ger tecken åt andra, at refa famma våg.

Om Vinteren hålles ftåndig vak eller opningi

Katfan, dels at låcka Filken, fom går ock foker

luft, dels at hålla den vidlif, fom redan är inne,

och til at kunna vittja, lika fom i en vanlig Sump.

En fådan Katfa år af ftåndig tilforfel , och kä-

ftar ej mer ån en bråd-fump, hvilken fåfigar ingen

Filk , och innehåller ej annat uti fig, ån det fom
fprdrar ftåndig utgift genoci Not-drågt och dags-

ver-
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Verkan; I Katfor dorej Fifken^men oftaiSump,

i rynnerhet om han år ny, for gammal 5 eller o-*

bränd inuti.

DcG/A Katfor plåga ock goräs med 4 golfj

fårdelesdermarftränder åro ock vafs-holmar-^då de
åro ånnu drågtigare,

Fig, 6. år en Katfa med f gölf^^^s med en flu-

ten gard och 6 ingångar Z;, famt landgard^. Til
golfven j tipgå i f famnar bmidit Kats-fpal, och til

de ofrige armarne med landglrden, 1 1 famnar, el*

ler 26 i allés > blir fäledes i virket ungefär 14 ä if
flockar, tvä långdef ur hvardera, helakoftiiaden.

Man brukar flro iliålk uti ingangirnä, ar 15cka dife

fmä-fifken, fom år den flora Fiflvcns foda, och
vifar hönofti vågen.

Eljeit kunna delTa 3Fiik-redfls:ap ganfkä vigt

lampas vid alla flrånder der aflåjps-diken genom
äker och ängs-mark leda fkogs-eller käll-vatteil

ner i fjon. Ju fnéra grumiogt och fett vattnet

år, defto flarkare foker lig Fi&en dit.

Mail fätter allähaft fådahtKats-fpj^l at béhagé-
iig långd, vid a Fig.7, fom vilar vågen i diket

På fidan om diket gores en liten damm åfvenmed
Kats-gåhg, eller 6ck utan^ om män vill. Denna
damm tjenar til hvila åt Fifken, fom tröttnar at

uppehålh fig i diket ^ och foker garna fl:illa vat-

ten, hvarefi hän fedan med Ryflia i öpiningen el-

ler på annat Vanligt fått kan fångas. Utan for

Vafs-botten fattes en enkel Katfa befkrefvefi

Fig. I. med rifad land-gård, fom fluterfig i diks-^

mynningen ^, då den ut ät flranden flrykande Fi*

fken på etdcra flållet måfte flannai

T Lik^-
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Likaledes kunna half-6ar och uddar eller Nås,
fom ftiga ut i fjon, låtteligen ftundom fkåras frän

fafta landet,med en måttelig graf eller dike, ^.Fig.

7 5 och dylika Kådor f med landgård och fpiel-

virke til ingång åt Fifken, i diks-mynningarna
å båda fidor inråttas, dä dikets, år dammen der
de hämtas. Smala Sund emellan Holmar åro ock
dertil tjenlige. Til detta fi^kct ges tiifålle vid al-

la ftrånder j och utom det, atdet fynesganfka ty-

deligt eller mojcligt, lå har jag fjelf i några år

forfokt det med mycket noje. Den fom bor vid

fjon^kan inråtta det på åtlkilligt fåttjcfter omftån-

digheterna. Den fom rått nyttjar detta Filke-

fånget och krok derjåmte
,
flipper mycken koft-

nad, fom Not-drågt forer med fig. Denfmä Fifk

man nyttjar til krok, vankar i defla diken få myc-
ket fom behofves-

Bejkrifningpå Afp-fjärilen (*)

Ingifven

Af
Commiflarien, Herr CARL CLERCK.

Tab. VII. Fig. I. forcftåller larvan, (oöi
var af Ijus-gron farg, med fvarta fram-
fotter och gröna bakfotter, brunt huf-.

vud och likfom klufvit til jdel på defs ofra brådd.

PS

(*) H.Archiatcrnoch Riddaren Linn^eus har har
vid påmint, at famma vackra Fjåril år jåravålfor

nå-
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Pa kropptf^ns forfta och ftérfta led futo tvånnc
ftora, lan^runda, fvarta tippar, fom voro utfira-
de med fma^ fina* vita, köttaktiga trådar, hvil-
ka hade fmä fvarta knappar på yttra ändan. På
ledet :S dcrnåft, liitto ock z:ne 'fmå tippar, noo-
fmårre , men ljusgröna. C ånnu et par, foga fyn*^
bara. D otVer ftjerteil, på ledet näft det filta
futto och 2.:ne tippar ^ men fpetfige. E pa yttra
l(fdet ofver öWiK^futto fluteligen l par befynnerli-
ga ljus-bruna, och på helt annat fått fkapadetip-
parj hvilka alla hväf for fig fkuUe bUfvit aftagne
om ej^defs förvandling få högeligen å:yndat,Iom
gick for fig half tima efter kroppens afritning.

Lari;an togs pa Afp, vid hvars lof den altid få-
fter fig^ fom Fig. z. utvifar, ftjerten up och
hufvudet ned ; defs MeiamorptofiS gick for fig 6
timar efter, fedan jag fant honom

^ pa hvilken cid
jag hade if mils våg at gå ^ och den ofriea tiden

några ar fedan funnen i Upfala af DoÄ. KåLER,
och 1 arjaf atflvilhga: at fjelfva Fjärilen ock til-
forene ar afntad Uti RcesELs App. 1. pag. 104.
Tab. l|> Fig' roch i, famt 1 år uti en Difputa-
tion^ hallen 1 Abo, under H. ProfelTor Léches
Prasfidio af H. Uddman, De No-vis quibmdam
InfeSiorum Speciebus^ hvareft Fjärilen kallas Papi^
ho hexapm fupra niger ^ alis mnihus ordine macula^fm transverfo albo i inferioribus dentatis pag 2.7
N:of4,^Tab.2,Fig. Menat ingen finnes til!
forene haRra fa val anmärkt och befkrifvit alla
Fjärilens forvandlmgaf ifrån Larva til puppa och
amfider til Fjäril , fom Herr ComÄrien
L#1.ERCK*
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at beforja om defs afritniiig. Sedan Larvän blif-

vit puppa 5 få kröker lofvet fig något i kring, un-
gefär f delar om puppan^ läfom nog tilråckeligt

befkydd for alt farligt åkomme.
Puppan år af et fa mjukt eller gelée-zkiigt vå-

fendc, at om lofvet ej får hånga helt fritt och le-

digt, utan lågges mot något, få antager puppan

aftryck af det hon ligger emot, och om det lån-

ge blifver liggandes
, vanlkapas om icke aldelés

förloras Fjårillen.

Puppan hade en ljus åckcr-fårg med fvarta pric-

kar, fom efter 1 8 :de dygnet öppnades ined et li-

tet foregående vatten , til et vehiculum eller fmor-

ja for Fjårillens låtrare utkrypande, fom ock var

nog dåfven, och viiigarne befynnerligen hoplag-

.

de, fom fig dock roed mycken färdighet utred-

de, och af luften torkades och ftårktes.

Fjårillen, fom, enligt naturens lag, forft kom
med hufvudet ut ur un puppa , vände fig ftrax

med hufvudet up, faft mycket matt, och fat-

tade med fottren om en tjocker qvift, hvareft

lian fatt helt ftilla, til defs vingarnc voto af luf-

ten nog torkade och ftarka, at bara honom, fom
inom 2:ne timar var färdigt.

På Puppan Fig. 1, lit. j1 fatt en puckelj hvilkcn

nar den fågs mot Solen
,

fyntes klarligen et in-

r(eflutit vatten , fom gaf et anfeende, fom en Ru-
bin, men dygnet for än Fjårillen fkulle födas, för-

lorade den fin högröda färg och det inneflutnc

Tattnet utbredde fig kring hela^^/^/)(;f;?,hvilkentil-

forene,fom fades , var af en ljus åcker-fårg>men

nu blef fvart-grå, eller fom grått papper, når det

blifvit vått, rv-artnar det. En dylik fvartning ,

hatver jag pckfå mirktofvergå åtlkilliga flagsan-
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drag puppor^ näft f6r ån Fjårillarne ftola ut-

krypa.

DennaF jårils tunga var fpiral^ eller fomenruU-
fjåder, med den omftändighetjat i de torfte timarne

var hon klufven, ifrån defsytterfta tildefs inner fta

fåfte^ dem jag pä alla 6 Fj åriilarne tydeligcn låg^och

kunde jag räcka ut den högra delen med en
näl, medan Fjårilien holt den vånllra delen flil-

la i fin fpiral ftällning^ iom han dock ftraxt eftei:

losflåppandet rättade och lagade i fin hop-rull-

nings - ordning med den vänftra. Sedan ratta-

des den vånftra delen af tungan ut med en näl^

dä Fjårilien holt den högra, foni nu nyfs var hop-
lagder, IHlla, til defs den utråkte ios-flåptes, fä

famlade han den vånftra, åfven fom den hograjftraxt

1 fin ordning, Defs fammanväxande börjades

nårmaftin vid kroppen ^ och inom nägra timar

voro bagge delarne til en fammanvåxte.

BERArrELSE
Om

Mulbärs-tråds Tlanteringm i Frankrike.

Ingifven

Af

Hans Excellence Riks-Rådet

,

Frih. CARL FREDRIG SCHEFFERJ

F'^6r4år
fedan började man i Frankriket, at nå-

got nogare, ån tilforene flvcdt, underfoka

Handelcns beltafFenhet med Italien , och
T 3 i fyn.
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i fynnerhet med Piemont, dä det befans, at ai-^

lenaft til de åtflvilliga Silkcs*arters intorfkrifiiing^

fom Franflsia Siden-Fabriqucrne tarfva, en fum-
tna af if Millioner årligen utgått ifrån Frankri-
ket til Piemont. En fa anfenlig forlull for Riket
aktades fordra Regeringens oniforg for Silkes^

afvelens uphjclpande hema i landet, och i fynner-^

het om dedertii nödiga Mulbårs-trans plantering/

lom in til den tiden blifvit, iiti de flåftaorteif i

Fr^nkriket, nog vårdsloft handterad-

Och fom åtfkiilige forfok intygat, det de
Norra Lands-orterne atfanimaRike åro til MuU
bårs-tråns trefnad^ fä tjenlige fom de Sodre, hva-

r^ft deffe trån for detta eadall blifvit fkotte > få lä-

to de 5 fom hafva inféende pä Handelen, ifrån

Provence upkalla en förfaren man, at inofvalandt-?

boerna uti Normandie och Iflede France uti Mul-^

bårs fkotfelen. Denne oniforg har icke aflupit

utan nytta. Under filla året af mit viftande i

Frankriket, fäg jag med egn^ ögon, pactFålt-^

inarfkalken Belle«Isi.^ tilhorigt gods, ej långt

ifrån Paris, ofver^ooo Mulbårs-trån , fom, ån^

(kont ånnu ganfka unge, likväl, är I7f I5 ^'^^^

deras blad fodt et få ftort antal Silkes malkar, at

Fåltmarfkalken deraf ixifamlat 10 Skålpund Silke,

Detta lyntes fä mycket merafortjena min up-

mårkfamhet, fom dylik hushållning tycktes tilaL

la delar vara b|ide nödig i vårt land, och mojelig

at hår verkftålla, ätminftone uti de Södra Lands-^

orterna, fäfom Skåne och Blekingen, famt jåm-^

val pä Gottiand och Öland. Jag använde forden-

fkul all moda , at gora bekantfkap med den ifrån

Frovence upkomne Mannen, hvilken få val uppå
^

; Fålt-^
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IPåltrnarfkalkcnBELLE-IsLESjfom andras omkring
Paris liggande gods , planterat de trån , fom nu
derftådes fä val trifvas. Jag vanntock min affigt

och fick af bemålte Wl^n den befkrifning hår bi-

fogas^innehällande^hvadiornåmligaft bori akt tagas

få väl vid Planteringen, fom anfningen af et Mul-
bårs-tråd. Och ehuriiväl framledne Capitainc

Trievald redan til Academien ingifvit någon
underråttelfc uti detta åmnet, fom är införd ftyc-

ke-visuti Academiens Handlingar for åren 174^
och 174Ö3 förmodar jag likväl, at denna befkrif-

ning, fåfom mycket kärtare och kommen ifrån

cn Man, fom i all fin tid varit fyfel-fatt med dy-
lik Planteting, ej fkal vara det allmänna obehage-

Jag onfkar, at vare Landsman ej ville låta nå-

gon förment omojelighct affkråcka fig, at åtmin-

llone gora forlok här med. Utom de tydcliga

prof^ vi hafve, at åtfkilliga andra utlåndfka trån och
orter icke allenaft val tåla vårt Climat, utan ock
til en del trifvas båttre hår, ån i de Sydligare

Linder j få vete vi ock, at Mulbårstrån ånnu fin-

nas på åtfkilliga ftållen i Riket, fom utan minfta

Ikotfel uthärdat flera kalla vintrar. Hvad Silkcs*»

mafkarna angår, få vifa mängc dermed nyligen

anllålde forfok, det de gora ingen fvårighet vid,

at hos ofs lefva och gora fin fullkomliga tjcnft

,

når de allenall tå tilråckelig foda.

Om Mulbårs-tråns Skotfel.

Det år en afgjord fak, at ju mindre Mulbårs-
trån få fkjuta up til hog flarn, defto mer blad

T 4 gif.
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gifvade, och rned defto mindre moda och koft-

nad kunna bladen afpiåckas^

Når trådet hunnit til f fots hogd, bordet
hindras, at växa högre, i det man fkår af qviftar-

na til 4 tum ifrän ftammenj^ hviiket kallas, at

krona och itadga trådet,

Man lemnar ej mer, |n tre dc ftarkafté cch
rakafte grenarna^pa det unga trådet, hvilka Ikå-

ras 5 fäfbm förr år fegt : de åfrige fkola aldeles for-

hiiidrr.s at vidare utflvjuta. Detta forråttas om
våren, forr ån lofven börja utfpricka. Mimkaii
ock gora det om höften, fedan bladen åro afplåcr

kade, Hlrigenom blifya ftammarne rned fina

quarlemnade grenar ftarkare och rakare, ån om
de ej (kår^s. Rötterna utmattas ej ^liQr mpd at

föda de många ofverflodiga grenarna,

Nåfta år, i April Månad (eller kan hånda Maji
Månad i Sverige) affkåres å nyp en tredjedel.af

långden pä famma återblefna grenar. . Alla dc
fmä fkått, forn uprunnit af ft.ammen omkring
toppen och ej åro rake och vackre > åfven de,fom
iilnga eller luta ned til marken, mäfte bårttagas.

Detta bor fke hvart år, på de trån, forn årp

utplanterade på fina ftåUen, til defs de åro 8 åp

gamla. Sedan putf^is de allenaft hvart ^rdjeär,
och gifver man noga akt, at aldrig något tråd elr

ler någon gren deraf får upfkjuta högre ån dc
andra , hviiket fkadar trådet och Ikåmmer kro-

nans urfeende.

Tre gångor om året,nlmligen i Maji,Augufti och
Oélobris Månader, bor jorden omkring ftammar-

omröras på dc utplanterade unga tråden. Det
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fbermcd hacka eller fpada, altfomjord-monenår,
hvar med man upgrafver och loflar jorden , til

8 eller p tums djup ned i Jorden, til at der med
jåmvål aflkåra de fmä rötter, fom utfkjuta ifrän

itammen, 4 eller f tum under jord brynet.

Samma fkotfel kråfva ock de plantor, fom ån-''

nu ftä i tråd-fkola.

Det år ej mer ån en årstid , då traden bö-

ra godas, nämligen fiå pa höften. Tre ilags

godlel år hår tiF befunnen tj«nlig. Den torlla

och båfta år det ftro, fom plågar renfas undan
SilkesTmafkarna, bellående af ofyerblefne b|an,

ftjelkar och orenlighet. Til defs famling och
beredning, grafves en grop af 9 fots Diameter
och tre fots djup, i Ikuggan af något planl^

eller någon mur. Bottnen deraf betåckes,. fyra

tum tjockt, med gammal och väl brunnen ftall-

godfel, hvarpå man käftar forenåmde ftro aller

bofs , fom dageligen oin Sommaren famlas uur
der malkarna. Der ofvanpå utbredes åter tv^

tum tjockt af famma* ftall-godfel , på det Solen
pch luften ej piä fortaga defs kraft*

I 06tober Manad upgrafves jorden omkring
ftamrparna pä de utplanterade tråden , 4 fot i-

från ftammen rundt omkring, ocli f eller éi tum
djupt ä der utbrpdes denna godfel, 2 til 3 tum
tjockt, fom fedan bet^-cke^ med den upgrafn^
niuUen.

Den andra flags godfelen beredes af Buxborns
bladcr och ftjelkar ,

( formodeligen torde barr af
Gran och Tall, famt lof af vifla trån hos ofs

gorafamma nytta) fom famlas om vinteren, {on-

derhackas och ftraxt l^aftjis i cn grop i Ladugård
Ty den.
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den, atder fmånmgom forrutna , til nåfta Ofto-
ber Manad 5 då man dermcd söder Mulbårs-trå-

den^nåftan på famma fått, fom tilförene år be*

fkrifvit. Man kan ock god^^ med Buxboms blad

och fondcrhackadc qqiilar, utan at låta dem
forft ruttna i Ladugården : men dä gora de ej

få fnar A^erkan^ Då måfte man ock lågga dem
djupare ned emot rötterna på trädet, nämligen

;allenaft z eller 3 tum ofver dem, famt utbreda

dem 4 tun^ tjockt.

Den tredje flags godfel, hvaraf man nied for-^

del betjenar fig i Södra Franfka Landsorterna,

år gromet eller de quarblefne grotva delar af

Vindrufvorna, fedan dc åro pråflade. De låg-

gas ilrax en half fot ofvanpå Mulbårs-ttåds-rot-

terna och 1 tum tjockt.

Hvad trådens utflyttning angår , utur tråd-

ikolan, til des beftåmda ftallc, få kan det (kc

antingen forft på våren eller fift på höften. Der-
vid märkes :

i:q At groparna, hvaruti traden fkola nedfåt-
tas, bora upgratvas 6 Månader förut , 8 fot i dia-

meter och z fot djupe, famt åtminftone tre fam-

nar ifrån hvarandra.

2. At jordmonen, hvaruti de åmnas at ftä,

bor vara ren och ingalunda fuktig. Man plågar

hålft utvälja tet fand-blandad mylla, fom finnes

vid å-bräddar och pä 6ar«

3. Man lemnar ingen quift qvar på trädet,

fom ikal omplanteras, utan alienaft 3
ftycken,

3 eller hogft 4 tums långa (katt,

4. Trädet fåttes allenait en fot djupt, och

iman beflitar fig i mojeligafte måtto, at fatta det

i fam-
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i fätnma belägenhet emot vader- ftreckcn, fom
det hade torut , i Trå-ftolan.

f, Man bor ingalunda forgåta^atupfrifka röt-

terna på trädet , innan det nedfåttes : det år, at

litet afftympa dem vid andarna, och aldeles (ta-

ra bart dem 5 fom fynas vara fkaddc, vid up-
tagningen cUer under torfelen, AUade vid röt-

terna hängande finare härlika utlkott, fom åro

forvif^nade, ^ora jåmvål borttagas.

. (5, Mnllen, fom blifvit upkaftad utur gro.-

pen, bör forvaras, och tråders rötter med den
famma ompa>c|^as och betåckas. Har man litet

finare myila, blanda der ibland, år det få

mycket båttre. ^

7. En ung Mulbårstråds planta, bor^ätmin-

ftone hafva f tums omkrets vid foten, forr ån
den tages utur fkolan at utplanteras.

Pen 24. Nov^

FöRSöK
At med bejparmg fåda Häftar med får-

/kildt dertil bakadt brod^ t ftat-

let for Hafra.

Ingifvit af Affefforen

Herr C G, B,

En Haft beftås gcmenligen om dagen
3
ftop

Hafi^a , och åtgår fäledes , på 240 dagar, 6
TuniTor och ?.4 kannor Hafra, fom, räk-

nade
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pade til 16 daler Tunnan, gora loz dalcr if i
ore Kopparmynt.

Dereraotj om af en Tunna Rlg-grope, råk*

nad tirii daler 5 fammanblandad med en Tunna
Hafre-grope 5 räknad til 16 daler Kopp:mynt

,

bakas brod-kakor, 1 ä ftorajfom vanliga Spis-brods-

kakor 5 århälles af Tunnan 240 kakor 3 fom gor
af tvä Tunnor, 480 kakor. Af fådana kakor
gifves Häften tvänne om dagen, då 480 kalcor

räcka i 140 dagar, eller lika långe, fom fex Tun*
nor oeh 14 kannor Hafr^.

Til bakningen åtgår en half ved, råknacl til

3 daler, och tvånne Pigors arbets-lon i tvInne

äagar, 6 daler Kopparmynt. Aitfå kommerbro-
det at kåfta 47 daler Kopprmt, fom årffi dal.

mindre, ån hvad fom upgar til ren hafra på 140
dagar.

Anmdrknlngar.

1. De^-fpadet gores mera falt, ån vanligt bru-

kas til brod , hvaraf Håftarne dricka båttre och
rm vals men degen bor ej for mycket fyras^ ty

dcraf blifva Hlftarna likafom omtånda.

2. Blandasiblanddeg-fpadet litet Tunn bran-

vins-dranks det gifver til brödet mera ftyrka.

3. Omkoftningarne har juan tagit til det

drygafte ochkakorne deremot til det minftas eme-

dan vid anftåldt prof, fkal finnas,: at Zfo kakor

och derofver fkola blifva af en Tunna Grope,
jdä befparingenår ilorre, åi) utfordt år^ hyilket man

gjordt,



^oY^ Dcc,

gjordt^på det uträkningen fkal finnas hafva fin gö*.

da grunda

4. Pä det jåmvål någon befpariilg mätte fke

med hoj fä kan man fonderftota kakorne, iedan de
blifvit torre, dä de åro helt more^ och blanda deni
tilfamman med hackelle, til fä ftor del, fom
eljell plågar blandas med Hafran^ dä Håftarne fä

fin buk-fylla 5 och fåledes ej behofva fä mycket
ho 5 fom vanligtår.

Når man våger tvånne iädana kakor emot

3 ftop Hafra, fä befinnes , at kårn-fuU Hafravå-^,

ger mera 5 ach fäledes (kulle man tycka, at 3
Hop Hafra gifva mera ftyrka ät håftarna , ån bro-^

det 3 men fa påminner man fig, at Räg-mjolet,

,

fom år i brödet 5 år'mera födande, ån Hafran al*

lena.

Det år ej rädeligt, at gitvaHåftarna for myc-
ken fodofam fpis, hvarfore tvånne kakor om da-
gen gora tilfyllefl.. Råg-och Hafré-grope fåle-

des til brod bakadt, år ock båttre, at forvara for"

Rättor eller annan ohyra ^ ån Hafran 5 ty brödet
kan forvaras på Spett och hångas i Vifthus eller

vindar.

<5. Dageliga forfarenheten och tilfynvifa-, at

den Hatra, fom gifves Håftarna, til ftorre delen
går ifrän dem uti hela korn > hvaraf kan flutas^

at de ej fä af Hafran omalen, den ftyrka, fom då
den år målen och bakad til brod.

7. befsutan lårer mången hushållare rried fka-

dä hafvä formårkt , at igenom Kufkarrias otrohet
fä ej Håftarne den del af t^afra, fom beftäs,
utan bärtgifve^ mycket déraf til Krogerfkor, at
dernied fpifa fina Hons , hVarfore mail merendels
finner:, at på all* Krogar finnas MotiSi meii bro-
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det kan cj^gårna til annat användas, anat Hallar^

fårdeles då i deg-fpadet år litet Dränk 5 fom
gor det ofmakligt for folk^

8i Det har långe varit utrönt 5 at Håftar fom
få åta undertiden brod^ blifva kårthårige och
glånlandCj famt fåledes fe vålnit.

i); Häftar, forri få hårdt brod at åta, behof-

ver man icke låta råfla i mutlnén, at renfa bårt

taggarna, fom eljeft merendels en gång om året

våxa på tand-kottet j tf det hårda brödet renfar

defti båft^

lö» Då man förut Vet, åt Håftarne kömrtia någon
tid at våtita,innan lagligt år,at gifvadem fit nödiga

foder ^ Jean ert omhugfam Kulkj altid hafva mf*i

fig i Vagn^ Chaife eller Slåda^ några kakor brod,
fom altid med beqvåmlighet kunna foras at gifva

Håftarna ^ få at de altid behålla fin dtyrka 3 hvil-

ket befyncrligen kommer til nytta, då de dra-
ga i åkren.

Ii. Når hu befparingen efter foregående Ut-

fofdrihgs fått med brod, på en Haft, blifver, på
240 dagar, ff daler tfi ore Kopparmynt, få vin^

nes om året, fom beftåt af dagar^ [84 dalet

ni ore.

iz^ Då man hår i ftadert hos Bagåre låtit för-

färdiga fådant brod ^ har det, fedan det tagits u*

tur ugilcn, blifvit lagt et dygn ofvaiipå ugnen ^
och deraf fått fin goda och fkyndefamma täfka^

1 3 i Någré hafva fruktat , at Rågen flcuUe va*

räfor mågtig, ocli ej bekomma Håftafna fåvålj
fomHafi-an : men det har ingen fara, nårRåg och .

Hafra på torenåmde fått åro blandade, Dé för*'

fokjfom redan åro gjordcj intyga, at Håftarne må
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val af brödet. Hvar och én kan fjelf låtteligcit

forloka det forfl på någon tid, iiviän hän deraf goi*

€n beftåndig Vana, på det han må vara fåker.

14* Den, Ibm har tilgång på Lin^fi^o-kakor ^

hvaraf Lhi-olja tilforene år pråfladj kan blanda

deraf i brödet , i ftållét fof dranken^ De uträttat

det lamnia, at gora brödet ofmakeligt for folk :

men bekomma Håftarna åiitiu båttre^

ANMÄRKNINGAR
öm

Labben^
STERNJ^ re£lricibus maximis tiigris^ FauH^

Svev. izQi

ht

NILS GISSLEIt.

Denne Fogel liknar til ikapnad en Dufvä^ •

men til ftorlek en Kråka^ Hannarne
åro fvartare och litet ftofre, ån Honorna*

Den lägger fina t agg, åfven fom Måfen, långffc

på utfkår och klippor. Defs måfta viftande år

midt efter hafvet. ögonen åro fVarta, Tungan
framtil tunn, fpitfig och klufvcn, bak til med
tunna hakar. Foglens flygt år ganfka häftig och
(kifvande, fåfom Hökens*

Så fnart Lal^ben kommer til landet, hvilket

rått fållan ikcr, nämligen då allenaft, når måfta
fifk lekarne foka landet , få blir et fafligt Skrikan-

de och fåktaride m^d ^å&r och Lsibbar : och kan
cg



1753^ Oék, Nov, Dee.

enLabb val förjaga 3 Måfar^ emedan deil år 0-

begripeligt vig och fnåll, ac han i den ftarkafte

blåft kan fvånga fig ned, och taga upkaltade
Srommingar, innan de hinna ned til vatnet: fel-
ler 6 Srommingar tager han emot hvar gang, hvilka

til 5 eller 4 famnar blifvit ofver hufvudeö kallade*

Når han något fått
5

flyger han itraxt til hafs i-

gen. Når han lackas: labb^labb, eller labb-

hier, få kommer han ftraxt och cmottager päfo*
renåmde .fått 5 hvad fom honom fändes, låfom
tuggor af oft, Imor och brod, kött och kokad
Uromining. Ibland tager han fjelf et par ilrom-

iningär iitur fifkarc^båteri;

Vid ftrommingens upkaftning kan han ftjutas^

inen foga aiinorledes, och kan taan med modaof-
vertala någon fi^kare at fkjuta denna Fogel, efter

den af deras fåkrafte bodbårare om llrommingens
ymnogarenårvarelfe.Denfynes ibland fittapå lkar

och pä vatnet, vifandes fig endaflpå flromrriings^

låttningarna, nålr han ankommer fran Hafvet, men
följer aldrig in i hamnen, fåfom Måfen gor» Öf*
vtt i, i hogfl 3 Labbar i fänder får man aldrig fé^

1747 om Sommaren fyntes dock ibland f eller 6
ftyckeii.

Når Labbcn år framilie, ar teken, ät han

ej har något til mats uti Hafvet, derfore mäfle

iiail til lands och flås med Måfen, hvilkcn han

Uraxt anfåtter med fin häftiga fart oCh fl^ifvande

Öygt: Mäfarne börja qvida och grufva fig, når

de fe honom , men Labben gifver ingen forfko-^

ning, Utah fpånner med finefotter pä Måfen, at
i

den kaflas utur fin flykt och lemnar flraxt, efter I

2 eller 5 undfångna flag,de upåtna flrommingar vil^
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ligt frän fig^ antingen igenom fram eller bak-ån-
dan, hvilka då Labben ej forfmår, utan uti
fallet uplniippar och upflukar^

Når Fifkaren upfkickar falt ftrommingat Lab*
ben, fä blöter han och vafkar honom väl förut >

men når han fkånker honom et ftycke Tobak^Hy-
gcr han ftraxt fin väg. Nar Labben faknas aide-
les, blir fvagt år for Filkaren , derfore år ej un-
derligt, at han är for Fifkaren kårkommen och
forfvaras , når någon vil tåliga honom,

den 17. Nov.

Solens Fönnörkelfey
^en z6. OEiober innevarande h\

Obferverad i Hernofand
Af

NILS GISSLER.

Emedan jag forfport, det ingen af våra Sven-i
fka Aftronomi fått, for ,moln (kul, ob-
fervera denna Formorkelien^ få hoppas jag,

det lårer ej vara KongL Vetenlkaps Academien
ebchagcligt, at jag meddelar det lilla jag deraf
hade tiltåile, at anmärka häri Hernofand, hva-
reft under hela Formorkelfen var klar himmel,
famt lungt och vackert väder.

Formorkelfen började något tidigare, ån jag
väntade, Deraf hände, at jag ej ännu hade zo
fots Tuben tilreds, utan allenall en af i o fots Fo-
CaWängd^ upftåld i Gamera obfcura^ hvarmed
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jag årnade lata några af mina vånner öbfervcra ;

men bkf under tiUlållningcn varfe, at Manen rå-*

kade Solens brådd, kl. lo. 17. min, ip fec. förr

middagen.

Slutet fag jag helt noga 5 med fots Tubenv
hvilket tildrog fig kl. iz. 10 min. f4Sec.eller fa

når Ii minuter efter middagen.

De, fom öbferverade uti Camera obfcura, fun*

no flutet juft på famma fecund, fom jag> hvar-

af jag tyckes kunna fluta, at ej eller obfervatioii

på begynnelfen lårer vara mycket felaktig.

Urets gåivgoch råtta tiden harjagafentilforlä-

tclig middags-linia, hvilken Herr Oblervatoren
ScHENMARK, undcr defs viftande hårftådes, åren

ijfi och I7f 2, 5 med all mojclig noghet inrättade

Uti Gonfiftöirii Salen.

Vid detta tilfålle kan }ag ock nåmnä, at jag

den ($ Maji innevarande är, jåmvål öbferverade

Mercurii gång genom Solen 5 hvaraf jag allenaft

vil anföra flutet ^ eller Mercurii utgång utur So-

len, hvilken jag fåg med 20 fots Tuben,

Limborum Contaäus interiör (keddekLi i .20m. 3 1 T*

Men exteriör eller fifta flutet var ii.2^ m. lyf-

Om det förra momentet år ja^ tåmmeligcn

iaker, men det fpnarc år ovisft på några fecuo^en

Dca 17, Nov. I75je

Nå'
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Nägra Ron och Anmärkningar ^ angående
Koks-falt och defs Syra^

Gjoirde och'ingifne

G. BRANDt.

BriUis, häfs, beh bårg^-falt, hvilka ågä elli*

handä nytta uti de allmånt bekanta behof*
veii) hvar til de brukas, vifauti elden un-

der deras decrepitatibil och glodgning, en blå lå-

ga, och fmålta af liten glödande hetta , iamt gö^^

ras af rrarkare och ftarkare eld alt mer och tner

flyktiga, med gui upfkigande rok och fyrlig famt
SafFrans-hk lukt, oCh taga xråtnca til fig af kall

öch fuktig luft : i fynherhetfedan de undefgttteti

ftark fmåit-hetta.

Igenorii Ron finties koks-faltet Värä eii {attifnan*

fattning äf tfånriedekf, nämligen af et alCälilkt

falt, en alcali^k jord, och en fyra.

Hvad defs alcalifka lalt vidkommeri, fa år det

ct Söd-falt, hvars egénfkaper något fkilja ifrån

Pott-aflca, och hvar om jag haft den åran, vid 1746
ars flut, at ingifva några Ron^j foni uti famma
ars fifta quartalblifvit införde. Beträffande den
alcaliflva jorden, fa har tilforene afden vidt be-

römde iProfeffor Pott blifvit bevift , at hon icke

år någon kalk, lådan Töm oflåkt kalk, hVars äm-
nen och etfervefccra med fyllor, fåfom allehanda

kalkftens-arter, nåmHgen Marmor, rpater^;lCritor,

Sprudel - ftennr eller Tophi, dropp-ltenar, hafe-*

kalk åmnen^ ftenar och fkal i diur-riket med mcrar
U i af

v
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nf den orfak, at alla defle åro många i^efor mer
ftrångflytande i elden ån falt^jordenj icke eller en
Gips eller Gips- jord, hvartil Selenites eller Gips-
fpat och Marienglas brännas kunna, hålft fådane,

förutan deras ftrång-fiufsighet, icke efFervefcera

med fyror. Sä mycket milidre kan en qvarts

eller qvart^aktig jord hit hora, eller finna rum,
fom den hvarken efFervefcerar med fyror, eller

med få liten hetta låter lig fmålta: icke eller en
glas-fpatig jord, hvaraf icke eller fyror röras: icke

eller en talk-aktig jord,- fom derjåmte ganfka
ftrångflytande och eldfaft år, med flera dylika,

hit icke horande.

I anfeende til falt-j ordens låtta fmåltning til

glas genom liten hetta, år hon likall en terrabo-

racis> men utgör en ganfka liten del, i anfeende til

de tvånne andra faltets delar, fom jag haft den
åran at berätta, ibland Rönen angående kalken ,

fom jag for April, Maji ochjunii Månader år 1749
til denna Kongl. Vetenflvaps Academicn ingif-

vit. .

Angående acidum falis eller falt-fyran , fa

til våga bringas den famma pä åtflcilligt fatt, fä-

fom genom deftillationer medelft tilblanning a^,

Vitriol-fyra , fom bekant år, då denna ftarkare'

fyra utdrifver falt-fyran och fåtter fig i ftållet hos

fältets fixare eller alcalifka delar : eller ock med
tilblanning af bolus, eldfaft lera och mera dy-

likt, fom en ftark hetta uthåller, utan at fmålta.

Och ehuruvålfomlige åfven dä vilja tilflcrifva a-

cido Vitrioli famma utdrifnings-verken, likafom

beftack det fig oformårkt hos fådana jord-arter,

och vore det endafte medel til falt-fyrans få val

fom falpeter-fyrans fkiljandc från deras alcalifka

dc-
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delar dock i fall ån någon okånnbar liren del

af Vitriol-fyrahos deffli jord-arter fig dölja flkulle,

likväl utan grund for formogen anfes til en

få kånbar verkans aftadkonimande^ hålft ftrång-

flytande glas famt glas-ämnen det famma g6ra,{k6nt

änder hos icke det ringafte af Vitriol-fyra finnes.

Man fer, at ju flere delar af fädan ftrång-flytande

tilblanning brukas til faliet, dello mer hindras

det at fmålta, och fas mera fyra i proportion der-

efter> få at hår egenteligen en deflillatio fpiritus

falisaf faltets hindrade fmåltningupkommer: men
til iadana deftillationer, medelft ftrång - flytande

jord-arters tilblanning, fordras en mycket ftarkarc

hetta, ån genom tilhjelp af Vitriol-fyran, och åro

altfä merbcfvårlige och koftfammCjån dcjfomfkc
med Vitriol-fyran.

Förutan forenåmdc fått, at åftadkomma aci-

dum falis, kan den ock, utan någon tilblanning,

beredas at lalt-modren eller den falt-lut, fom pä
flutet efter falt - cryftallifationerna ofverblifver

och icke vil fåtta fig til falt. Då nu af få-

dan lut for fig allena en fyra blifvit deftillerad,obK

det ofverblefne ftålles uti kall och fuktig luft at

fortunnas, fmålta och utfpådas, gifver den å nyo
genom deftillation ånnu en fyra> och få bärtät

vidare pä lika fått : varande dertil allenaft en li-

ten hetta nödig, jåmte varfamhet, at ingen ofver-

kokning flvcr. Håraf fkuUe man fnart kunna fal-

la pä de tankar, fom hade falt-fyran kommit ifrän

luften, hvarmed den efter fuktighet torftandc

alcaliflca materien hvarje gäng blifvit impr^egne-
rad. Nu ehuruvål fådan fats torde med lika ^kåi

kunna ä banen bringas, fom den at en del redan
publicerade och af en del redan vcdertagne, at

U 3 et
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tt acidum univerfalc, purum eller Vitxnoli vof
ofveralt uti iufceu til nnnandcs 5 få mycket

nicr, fom falt-^fyran år anlenligen flyktigare, om
icke den flyktigafte af all fyra, och altfå af män-»
ga refor miadre verma i luften håfvas kunde > dock
lom fannolikare fynes, at någon falt-fyra uti refi-»

duo altid blifvit efterlcmnad, fom alt mer och mer
genoiTj itererade uplosningar blifvit opnad, om^
vånd och los-gjord^at vid päfoljandedeftillation ä-?

ter der ifi-ån flyktig varda j ty vil man håldre der-'

'vid fä långe blifva, ån pä gifsning antaga nägoa
fats, hålll och i fynnerhet, fom alt mindre och
mindre fådan falt-fj/^ra vid hvarje dcftillation

Irhälles.

Beträffande den gula iårgeii , fom et acidum
ialis gemenligen hafver, fa år åfven en fpiritus

nitri Glauberi gi>l, med den åtfkiUnad likväl, at

fn fpiritus (iilis kan genom reftificationblifvaklar,,

Xncn fäd^n fpiritus nitri behäller der emot defs gu^
la farg. Hvaraf flutes, atden förra innehafver

nägot främmande och heterogeneum i fig uplöftj,

fom dertilegenteligen icke horer y mendenfenare
jcke få. Det fkuUe väl kunna hända, at eil

falt-fyras gula färg fororfakas af uploft järn, hvil-r

ket fig bcftuckit hos de tilblandadematerxer,hvar-'

med deftillationen blifvit verkftäld. Men fom et,

medelft klart oleum Vitrioii utdrifvit acidum fa-t

lis, åfven år gult , och genom defs conccntratioa

ånnu ftarkare gult varder s fä får man icke fkjuta

fkulden pä järnet allena at altid gora fädan gul^

nad, fä framt icke alt filt vil fågas innehafva järn,

hvilket likväl icke fér fäkert hår antages, utan

få länge uteftålles , til defs det genom ron blifvi^

fe?Yift? TU at uägQt närmare blifva underrättad^

om
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om den gula falt-fyrans fårg endaft af järn mande
hårflyta^ har jag med liten verma concentrerat

mänga flcalpmid gul, af Lyncburger-falt med til-

blandad hvit Fran^i lera tilverkad och fedan val

filtrerad fpu-itus, på det fåttet, at allenaft litet

i fånder uti en liten retort af mindre ån f qvarters

rymd 5 afdeftillerades til en oljas conliftance^ocK

fedan meradcruppä gots, at pa lika fått afdeftil-

leras , då jag omfider årholt et rodt oleum falis,

fom i kölden ftåld 5 fick en pellicula och fatte et

fkont rubin-rodt cryftallifkt falt.

AUdenftund af jårn, genom de hårtils bekant
ta Ron, icke funnits någon rubin-rod, men vål

en brand-gul fårg, i fynnerhet af förbränt jåni i

fpiritu falis uploll> få kan jag icke eller mcdgif-

va 5 at järnet hår gjort denna falt-fyrans gula och
fedan concentrerade rubin-roJa färg ^ få mycket
mindre, fom jag icke fcdt något i faltfyra up-
loft calcineradt jårn til et cryftalliftt falt fig låta

coagulera^

Underfokningen om innehållet af forcnåmdc
rodafalt, fkedde vål til någon dcU nien fom jag
for den gången mafte fikna en tilråckeiig myc-
kenhet deraf, til defs behöriga utroning, fä nöd-
gades jag det tils vidare inftålla^

Af hvitt Spanftt filt deftillerades åfven, mc-
dellt famma llags Franlka lera, flera fl^ålpund gul,

om icke gulare fyra, ån af forenåmde Lyneburger
falt, fom efter defs renfning oc,h filtrering på lika

fått concentrerades > men derat ficks hvarkeii et

rodt oleum falis eller något rodt cryftallifkt falt,

altan idet fi:ållet en niork fmorja, fom til ingen
foliditct äf falt briiigas kunde.

V 4 Vid



3a© 1753 0(5t. Nov. Dcc^

Vid concentrationen af fpiritus falis, år ät mår^
J^a, at nicdelft kolf och hjelm fadant arbete icke

väl låter fig göra, utan faft båttre med retort, af

den orfalc^ at det for defs coufiftance få kalla-

de oleum (alis , åfven fom oleum vitrioli förbrän-

ner och fonderfråi?er luteringen, och rinner e-

mellan hjelmen och kolfven utanpå den famma,
och til eri god del forfmorjes, fä framt man icke

noga hårutinnan fer figfore, och år detta lä mycket
fvårare at förekomma', fom oleum falis af liten

vårma högt ftiger , och oformårkt fådan forfpill-

ning underkaftas, hvilket mig oek håndt, dä jag

en gång en anfenlig myckenhet hade uti en kolt

at dephlegmera.

Då af falt 5 medelft tilblandad lera, en fyra

deftilleras, kommer pä flutet et falmiac, fom dels

fåfter fig i retort- halfen 5 dels ock faller ned i re-

cipienten, hvarfore ock denna fyra behofver
då val filtreras och renfas derifrån : men detta

Salmiac kommer icke af något urineuft* falt,

hos koks-faltet fördolt liggande, fom fomlige

vilja foregifva, utan af et alcali volatile, fom
merendels hos all lera fig befticker, och tillika

med falt-lyran tiifammans utgör et falmiac

Då talk brukas i ftållet for bolus eller lera3til

falt fyrans åftadkommande, blifver val fådan fyra

dä mindre gul eller ock klar; men i fynnerhet

åro talc- artige åmnen, nåft Vitriol-fyran , dertil

tjenligaft , fä i anleende dertil, at de i elden åro

mycket ftrång- flytande eller nåfl:an ofmåltelige,

och fåledes väl kunna hindra fältets fmåltning,

fom ock, at de icke effervefcera med fyror eller

något deraf uplofcs, och fyran influkes, abfor-

beras ^ minflcas och forivag^is^ hvilket likväl hån-
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der i fynnerhct med Svenfk lera, fom dels inne-

hafver nog alcali volatile., fom mycket minikar

och forftor falt-fyran, dels ock järn och andra

med acidis efFervefcerande och af dem uplofc-

lige åmnen, få at en tåmlig fvag och mmffcad.

fyra dymedelft tilvåga bringas. Dock underlå-

ter icke talk, åfven den hel hvita och rena, at

innehafva en fetma , fom förutan det , at den ro-

jes af defs hala och glatta kånfel emellan fingren,

ibland flera forfok ockfä derigenom rones , då en
klar fpiritus falis derpågjutes, at dermed ofver

eld koka, bemålte fpiritus deraf gulnar, jeravål

ock et klart oleum Vitrioli deraf otver elden får
*

en brun tårg. For hvilken orfak rent acidum,

vitrioli eller klar Vitriol-olja med råtta for det

båfta medel hålles, at brukas til en ren falt-fyras

åiladkommande, når tillika icke utur akt lätes, at

fedan medclft kok-falt reärificeraoch renfa famma
fyra ifrån defs innehafyande Vitriol-lyra : varan-*

de arbetet dymedelft få mycket beqvåmligare ,

fördelaktigare, mindre koftfamt och modofamt,
fom mycket mindre hetta dertil behofves, ån til

all annan faltets blannhig med bolis
, leror, talc

och mera dylikt, til defs fyras fråntkiljande med
mänga refor ftarkarc och långvarigare hetta, jåm-
vål ock glas-kåril, fåfom de båfta och tåtafte,,

frie for all fyras infugning och genomtrångning,
dertil brukas kunna.

Angående falt-fyrans forhållande i elden, fä

år den for fig allena flyktigaft af alla fyror, få at

allenaft litet Sol-fken på et pappers filtrum, be-

fuktadt dermed , åfven i et kalt rum formar få i

dunfter uphåfva bemålte fyra, at ct helt rum med,
hvit dimba derat upfyllas kan.

U 5- I
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I luften förhåller fig en concentreräd falt-fyra

fa, at den nåftan fom oleum VitrioU tager der^
xitur til fig våtlka, i fynnerhet kalker deraf uplo-
fte och i llark hetta hafde, famt derefterikall och
fuktig luft llålde.

Med vatten har denna fyra fädan forbindelfej

at dä det ofvcr kok-falt gjutes och ad ficcum från-

deftilleras, fanit ofta med nytt vattens pågjutan*
'

de och fräu-deftillerande contimieras> omlider en
flor del fålcdes med vatten allena, ifrån (kilias

Ikal.

Emot jord förhåller fig falt-fyran få , at den
fram for all annan fyra, deraf til fig tager och
attraherar defs fetma ^ hvaraf en klar fpiritus fa-

lls gulnar , effervefcerande derjåmte, fom andra

fyrorjHied kalk och kalk-åmnen, låfom kritajfpa-*

ter, marmor och flera dylika, famt dem uplo-

fande. Metaller och half-merallcr til jord bragte

genom calcinationer. Varda åfven alla af falt-fy-

tan i fynnerhet angripne och uplolle 3 der likväl

hvarkcn fpiritus nitri eller Ikcd-vatten, ehuru ut-

gifvit for at aga ftarkarc uplosnings verkan i ge-

men ån denna fyra, eller oleum vitrioli, forma up-
lofa et forbråndt jårn.

At acidum falis innehafver et phlogifton, fy-

nes af defs blå låga , fom et gloggadt falt från fig

gifver. Och ehuruvål hvarken Silfver elkr bly

med acido falis formångde, någon blå lä^a vifa,

fä underlåter dock icke Mercuriusfublimatus,famt

köppar i detta mcnftruo uploft, at i ymnoghet fa-

dan läge tramte, väl forftåendcs, at af della krop-

pars egit phlogifton forftärkt, få mycket ftarka-

re lyfa, hälft ingen ftillnad i färgen, utan allc-

naft en férftårkriing Ikonjcs.
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, Angående falt- fyrans befi:afFenhct i anfeendc

til metallerna , och forft i anfeende til GuUet, fä

roncs, at denna rena metall for fig allena deraf ej

det ringaftc uplofes , ehuru långe och val finaftc ^ \

Qch tunnafte blad-gull med den ftarkaftc falt-fy-*

ran rifves, digcreras, kokas, bemålte fyra derifrån

dellillcras ad ficcum, cohoberas, med mera dylikt

arbete 3 men få fnart det på nägot fått blifver til

en terra, lofes det up, antingen falpeter eller defs

f)^ra jåmte falt-fyran, dertil fåfom en beredning

bidragit eller ej. Hvarfore ock gult GuU-pulf»
ver eller aurum fulminans , få val fom annat, utan

någon tilblanning af alcali volatili , til mörkbrunt
floft, genom fällning med alcali fixo allena, for-»

åndradt Gull , uti en ren falt-fyra uplofes * Dock
år Gullet uti fädan folution icke ftarkarc med
denna fyra fammanbundit, ån at det efter några
detta menftrui af^deftillationer och pågjutningar I

nyo, antingen famma eller ny famma flags fyra

dertil brukas , åter lefvande eller redu^cerat var-

der, i fina fmå glånfande Gull-atomis elléi>gi'and

:

hvilken reduktion, ju ftarkare hoknings-hetan
under var^cic uplöihin^ år , dcfto fnarare för fig

går.

At Gull med andra kroppar fammanmångdt
pch tillika med dem calcinerat, fedan uplofes uti
en renfpiritus falis, utan tilhjelp af falpeter eller
defs fyra, bevifa följande Ron: nämligen, 44 as
fint Gull fmåltes med 1 1 gångor få mycket eller

484^? ^ent Tenn tiifamman, famt fedan denna
blanning pä fk^rfvel under mufFel i en prober-
iign,och calcinefades medelft flitigt omrorande,til
4efs en fin '4fka deraf vardt , hvarutiinga metalli-
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ikz fmulor fyntes , och vog då dc6 as, fä at crv
tilokning fans i vigten ofver 14I proCent.

En annan gäng fmåltes 40 as fint Gull med
20 delar eller 800 as rent Tenn tilfamman , ocli

calcincrades fedan til en aika, fom vog 988 as,

och gjorde en tilvåxt i vigten ofver 17- proCent.
Uppå föregående calcinerade blanningar gots

klarfpiritus falis, at dermed forfoka.uplosningen,

^om ock få vida for fig gick^at lalt-fyran derafgulna-

de efter någon der å gifven heta 3 deremot fam-
ma fyra af en blott tenn afka icke får någon gul
färg eller itrån defs klarhet andras af Tennets up-
losning. Men efter fom tn god del ånau af for-

befagde gullbiandade Tenn-alka intet var uplofl:,^

af-deftillerades menftruum ad ficcum uti en re-

tort, och påfbgs annat nytt klart acidum falis

at vidare uplofa', och derefter blifva af-deftille-

rat, hvilket arbete continuerades flera gångor på
lika fått hvar gång.

Efter femte af-deftillerlngen, fom åfven fom
alla de förra med liten hetta Ikedde, fans en SafF-

rans-gulvåtfkaunder taket in uti retorten, jåmvål

ock en dylik droppautiRetort mynningen hängan-

de. Genom flera fådana deftillationer 5 delsmed
fvagare dels ock med glödande hetta pä flutet, år-

fors , at falt-fyran, fä val uploft, fom med fig of-

verfort något af det uplofta Gullet och Tennet,
hvilket af den ofver-deftillcrade famlade folutio-

Rens coagulation och probering klarligen rontes.

fyrans faturation, och forfoktes at genom dubelt

tryck-papper affila våttOvan,fom Itödde något pä
piirpur-farg,ifråndetpraecipiterades men ville fig

icke lata gora, emedan nåHan altfammans gicb

Til fådan coagulation flo.

ge-
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genom filtrunij utan at fig der fatta, men fedan

Iter grumlades , hvarfore medelft kolf och hjelm

vattnet från-deftillerades och det qvarblefnc fal-

tet^fom något purpur-fårgadt va^jpä (kjerfvel med
bly £6rflaggades och afdrefs pä capell, då efter

en invågen Centner probcr-vigt, årholts 20 ^ lod

Gull. Medan ånnu uplofningarna af ofvannåmde

tilfammans calcinerade Tenn och Gull voro un-

der händer 5 funnos de ånnu ouplofte lemningar i

Retorterne, emellan hvarje deftillation och glögg-
ning^pulveraktige, hvita, med blod-roda blan-

ningar deribland, utan at något fynligt Gull der-
hos fkonjas kunde, ehuru ftark glog^nmg dertil

brukades. Eljeil fammanfmåltes ockfå en del fint

Gull med del Tenn , och vog fedan dubbelt
fåmycketjfom detinvågda GuUet. Blanningen
pulvcriferades fint, och gloggades med grade-vis

okad hetta, til et afk-grått ftoft på enfkjerfvel uti

prober-ugn utan någon vidare fmåltning. Klar
ipiritus falis harpa guten och dermed uti et dygns
digeftions hetta eller något ftarkare ftäld , at gö-
ra en uplofoing , befans deraf guhiadt och något
få val af Gullet fom Tennet uploft. Äfven fér-

foktes, at for fig allena f ådan calcinerad blanning
uti ftarkare hetta i digel for blåft at famman-fmål-
ta , fom fig ock gora låt , då et gult glas årholts,

tillika med en rcgulus 5 der likväl eljeft Tenn-
afka for fig allena icke fmålter , åtminftone icke
af flik hetta, icke eller Gull vitrificeras.

Til at forfoka, huru vida et rent acidum falis,

månde uplofa et tillika med Vifmut calcineradt

Gull, fmåltes cn del fint Gull med 11 deiar Vif-
mut tilfamman, och calcinerades i prober-ugn på
Ikjerfvcl til et fint ftoft,utan några lemnadc metall

lifka
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lifka-korn, och fick derigenom en filvåxt uti vig^
ten: hvilken calcinerade blaitning, fpiritus falis

icke allenaft til Vifmuten, utan ock til ftårrede*^

len af Gullet uplofte, famt gjorde genom flera

itererade af-deftillationer ad ficcum och nya på-*

gjutningar, gullet ockfå til någon del följe med
ialtfyran uti defs ofverftigning i Recipienten.

En annail gång fmåltes 100 as Vifmut med 8
as Gull^öch calcinerades fedan på fkjerfvel. Der-
éfter flögs klar fpiritus falis derpå, at ftå ofvei"

natten uti vårmari. Ehuru dehna fyra på den ti-

den icke marktes hafvä fatt någon ftark gulnad i

flögs den likväl af öch göts dertil en alcaliflv lut,

at férfokä pra^cipitationen, hvilken ock flcedde^

och var efter utfeendet ftorre delen eii fåld hvit

Vifmut-kalk, fom flögs uti filtrer-päpper til vått-

fkans franfilning j men; fedan tilfammans coagu-
kfades och tillika med filtrer-papperet nedfmål-

tes med fvart flufs til cn Vifmut-régulus ^ fomal-^

Icnafi: vog i(Sas och på Cäpell af-drifven lemnadc
et ganflta fynligt GuUkorn^ vågande ^ as.

Huru vida tårg-cobolts regulus med G ull

blandad, kunde fedan i falt-fyran tilhopa uplofas,

forfoktes at fammanfmålta zz as fint GuU med zzy
as Cobolt-regulus 5 gjord af vål roft:ad och med
fvart flufs fmält fårg-Cobolt^ och vog efter fmålt-

ningen z^f ~ as^ få at 3- as feltes i vigten. Efter

fin pulverifcring och gloggning famt calcinering

i flcjerfvel under muff^eltil et fvart ftoft, fans deik

tigt vai-a z6^ as, och altfå med ijj as under va-
rande calcination okad , flv5nt ån då cn hvit arfe-

nicalifk rok der ifi"ån gick. Med klar fpiritus fa-

Es uplofles pulfret, ock fick ra^nftruum cn mork-
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gron färg* Då det af-deftillerades uti en retort.

ad ficcum^ forft med lindrig hetta och fédan med
ftarkare , til dcfs glafet hel glödande vardt , 6f-

vergick på flutet en SafFrans-gul våtfka, famt up-
fteg en blod-^rod våtika uti retort-halfen, fom der

faftnadc och afftelnade* Efter ugnens afkylning,

fans det ofriga* i retortcn dels rodt , i fynnerfict

på bottnen och den ena fidan5dclsock pä en annan

fida gröna quarlefvor : fittande få det ena fom
det andra, kring dcfs cavitet* Den SafFrans-gula

ofvcr-deftillerade, fäiom ock den i halfen fallna-

de blod-roda våtfkan ville i fynnerhet betyda eil

jårn-blanning; dock kunde innehållets behöriga

utrönande til alla defs delar^ for denna gången icke

vidare (ke, i brift af tilråckelig myckenhet dera£

Silfver lofes val icke up uti lalt-fyra genonl
kokning eller digeftion, forenar fig dock dcrmed
och difponcras til flygtighet, fa val med tilhjelp

af lked*vatten efter foregången folution der uti

och prascipitation med falt eller falt-fyra åftad*^

kommen , och fes af Luna cornea eller defs äm-
ne 'y fom utan Iked-vatten, ock rones af granule-

radt eller fonder-filadt Silfver med Mercurio fubli-

inato blandat, famt genom eld til en Luna cornea

med bemålte Mercurii falt-fyra bragt, då en Mer-
Curius vivus genom deftillation derifrån Ikiljcst

Tenn lofes icke gåraä lip i denna fyra,

men faft håldre Ten-afka 5 dock tager denna
metall garna emot af Mercurio fubliiiiato den
concentrerade falt-fyran fom han ihnehafver, pä
famma fått, fom Siltver, och kan dcrmed flygtig

göras genom deftillationer^



3o8 175^3, 06t. Nov. Dec.

Koppar förhåller lig nåftan på lika fått til {alt-

fyra, fom til Vitriol-fyra, idet at denna metall

fvårligen få afden ena fomden andra uplofcs 3 men
Koppar-afka eller calciuerad Koppar deremot
fnart och utan moda r varande härvid något fyn-

nerligtj at Koppar-aflcan under påftående foiution

eller vid början deraf, forft blifver hel hvit uti

falt-fyran, och fcdan cherhand uplof^ och for*

fvinner med en vacker gron färg detta menftruö

gifven. Sådan foiution låter, fig icke til cry*

fl:alli(kt falt coagutera 5 icke eller med alcali vo-

latiliprsscipitera, men förbyter likväl deis gröna

fårgi cn (kon himmels- blå. Tager häldreaf Mer**

curio fublimato emot defs ftarka fyra, ån både Silf-

vcr och bly, famt varder til en iåttlmålt mafla

,

lika fom Syafvel antåndelig , och med blå låga

brinnande. Aldenftund nu denna låga fig vifar

af en uti falt-fyran uploft Koppar-aflva, men der-

emot af ingen annan hvarken uti fpiritu nitri eller

Vitrioli lk]edd Koppar-uplosning ofver elden nå-

got fådant inflammabile upftiger> ty kan man
öck med Ikal påftå, at ct phlogillon finnes hos

lalt-fyran, fålom orfaken hårtil, hålft et upglod-

gadt falt for fig allena altid gifver en "blå laga.

Då Koppar med Gull famman-fmåltes , fafl-

in 12, 13 och flere delar til en del Gull tages,

famt granuleras och med Mercuriö fublimato

blandas 3 kan dock icke genom elden någon rik-

tig blanning uti falt-fyran af Gull med Koppar

tilhopa verkftållas, utan ikal man finna, at GuUet
vil lågga fig til bottnen i lin metallilka fkapnad,'

och Kopparen for fig allena blifva en rod maffa,

fådan fom den utan Gull-blanning plågar vara^

Hvad

s
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Hvad falt-fyrans forhållande til bly angår

,

fa märkes litet deraf genom kokning blifva up-
1611, vare fig uti metalliik form eller ock cal-

cinerat och vitrificerat : dock iker pä en bly-

kalk eller bly-gUs ftraxt en mårkelig ändring

genom defs tilgjutning, i ty, at dä likafom en
efFervefccnce blifver, och bl|-glafet hvitiiar^

liknande et falt, fom fedan få flygtigt år^ at

det af en glödande hetta nåltan aldelcs bårt-ro-*

ker. Hvadan den nyttan hämtas, at dä Gull
med något litet bly årbefväradt och deraf fprodt^

fom gemenligen händer, då Gull med bly på
capell afdrifves, och icke tUräckelig ftark hetta

til defs rena blanning fått> fah-fyran i fynnerhet
formar bärttaga och med fig i hogden fora

fådan orenlighet ^ hålil dä en behörig glöggning
förut gått, hvarigenoni ertcalcinatiön deraf^^kun-

nat (ke. Men eyefl: kan ock ocalcincrat bly i-

från Mercurio fublimato taga defs fyra, äfven
fom Silfver , och ånnu kraftigare, och ng dermed
förena til et plumbum corneum, då en Mercu-
rius vivus genom hettan frånfkiljes*

Jåril lofes up i fpiritu falis^ och blifver, un-*

(Jer påftående uplosning, en tilforene något gul
u:)iritus^ klararcj men får^ fédan folutionen Itått

i kölden, eit gul fårg* Forbråndt jårn gifver

acido falis en rod tärg, då folutionen är väl

faturerad och ånnu varm, men får en brand-
gul fårg, fedan den ivalnaf.

(jrall-åplé gor ingen ändring i fårgen pä eti

jåin-folution, (ked uti falt-fyran, yare lig calcine-

Éat eller icke, taiUn folutionen tji fulAo blitvitf

o. X fatil^
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faturerad. Icke eller gifvcr Gall-åpk^ en Tvärt

fårg åt ]årn uti ren fpiritu nitri uploit, utaneri

r6dj då faltpcters fyran icke til fullo af jårnblif-

vit faturerad. Dercmot år bekant ^ 4t Vitriol-

fyra, fom innehafver litet jårn, varder af Gall-

äpple fvart.

Qyick-Siltver låter fig icke uplofas uti falt-

fyran genom kokning ofver elden , men forenar

lig hållre dermed til et tort falt, under namn af

den bekanta Mercurius fublimatus, hvilken fe*,

dan få val i vatten , fom fpiritu vini och fpiri*!

tu falis upl6felig år. Dock deliquefcerar icke
Mercurius fublimatus i luften , faltån derhos en:

eoncentrerad ialt-fyra år, hvilken eljeft med an-

dra kroppar coagulcrad, merendels gor, at Jc

til fig taga våtlka utur luften och deraf fmålta.

Men at Qyick-filfv^r af fomliga foregifves icke
uplofas i Aqua Regis, det ftrider emot klara-

Ron i dy mål 3 ty antingen Aqva Regis år gjord

af fpiritu falis, hvaruti faltpeter blin^it uplofty

eller af fpiritu falis och nitri tilfamman, eller af fpi-i

ritu nitri med deruti uploft kokfalt eller Salmi-

ac, få flår likvål icke felt,at ju Mercurius viyus
der uti uploics. Dä fådan Mercurius uti Aqva
Regis uplofcs forfig, och fint Gulli lamma flags

Aqua Regis for fig allena, antingen 5 delar af den
fori'a i anieende til den fenare kroppen tagas, el-

ler ock flere, och folutionerna fedan famman-
gjutas, fker ingen grumling. Sattes denna blan-
ning i elden, at låta med liten hetta vålkander-

ifrån deftillera, til defs qvarlefvornc blifva torra,

finnes et r5dt falt ofrigt. Ställes ater glafet eller

Retortenin,atgrade-vis få e» hetta tiidcfs detblif-

vci:
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Ter hclt glådandc, få til kulan fom halfva hallen^

famt at man tillika vål kan fe der in uti^ fkal

det fyitas, fom ftege en blod-r6d mafla up åt ré-

tort-väggarna ^ i lynnerhet firamåtj och likafom

årnadeden vidare i hogden til halfen fig uphäfva

och ofvergä^ men efter hand forfvinner den^och
finnes i ftället en hvit Mercurius in forma falis

ellerfublimati, i retort-halfen for fig allena, utan

någon rod eller GuU-blanning^upftiga och aldeles

fränfkiljas jåmte en klar deftillerande våtlka eller

fyra, och efter fig lemna GuUet på botten lig*

gande. Hvaraf årfors , at det af hettan från*

Svilgde menftruum icke förmått med fig ofvcr^

fora något at GuUet, och derat gulna, fom lik-

t^n hetta ) vare fig in forma liquida, eller fic-

ca, likt et falt, ^11 quickfilfrets tjenft förutan, få-^

fom der utinnan mera hinderligt år behjelpeligt.

En Vifmut lofes af ren falt-fyra fvårligen up,

forrån famma half-metall blifvit calcineradj ty

jäg har forfokt, at icke allcnaft låta en Vifmut
der uti koka, utan ock af-deftillerat bemålte fy-
ra och pågjutit annan ny, at åter ofvcr eld ftållas

och äf-deihlleras > hvilket arbeje jag 1^era gångor
cfttt hvar annan fSrråttat, men icke tnårkt liä*

gon minflcning af den inlagda Vifmutcn^ Dock
måfte jag derjåmte medgifva, at omfider något
deraf på fådant fått blef uploft , aldenftund den
deruppå gutne falt-fyran, fom någon tid i kolde^i

kom at ftå,och glafet lemnas orordt, fedan der*

ifrån afgots och filtrerades, i mening at gömas,
men fans imiehafva någon Vifmut, fom med alcali

|)rkeipitcrades. Vattnet, hvarmeddciji uturre-^

val eljefi: lått fl:är til at verk ftållas med Ii*

X z
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torten olofte Vifmutcn utfkolgdes, vardt öckfå
hvitt och foU fedan cn hvit k^lk der uppå ned.
En calcinerad Vifmut blifver likvål mänga refor

iåttate och fnarare folverad, få-at deraf icke nå-

got ouploft efterlemnas^ Dl en del Vifmut med
:i delar Mercurius fublimatus blandas i en retort,

och i elden hafves, fmåker blanningen af liten

hetta och blifver gron, de ft ilierande fedan, med
gradevis gifven hetta , forft en Mercurius vivus,

och fedan et butyrum Vifmuti, iom ftelnar i hal-

fen. Men dä i delar Viimut och en del Mer-
xrurius fublimatus tages, lynes mafFan i elden med
blod-roda llrimor flytande. Enar calcinerad

Vifmut uti faltfyra uploft, ftålles for% iclden^

til detta menftrui afdeftillering, ofverftiger tilli.

ka llorre delen af denna half-metallcn , medellt

glödande hetta p| flutet gifven, och fåtter fig i

et tjockt och hårdt butyrum.

Continuation afdefl^a Ron löfvas til nåftaQuartal.

RON
OmVattnens vårmaiNorden

Gjorde

Af

ANDERS HELLANT.

Sedan Thermomctrar blifvit upfundnc, it

man val i ftånd, at nogarc veta och kun-

na jåmfora den ena ortens vårnia clle;(: kol/

med dcri andras, ån i forna tider, 4å alt fl-

dant
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dant endaft kom an på blått tycke cllei* gifs-

ning. Men vi hänge gemenli^en Inftrumen*

terna ut i fria luften 5 och domc om ortens

värma eller kold, efter luftens, hvilket ej altid

lårer vara nog pålitciigt.

Jag har längt for detta mårkt och blifvitof-

vcrtygad, at man af en mycket varm dag, eller

något kalt dygn, ej kan med nog fäkerhet dom-
ma om en Sommars eller Vinters råtta varma el-

ler kold ; ty underftundom kan et ofvermåttan
kalt dygn infalla uti den vinter, fom juft ej år

alt igenom den kallafte eller långvarigafte : tvårt

om, kan ibland hela Sommaren vara varm nog

,

feft man ej haft någon juft het dag.

och ej allena den haitigt fig förändrande luhens
Vinter-kold och Sommar-hetta, har jag pä min
ort,få val fom under mina refor,upteknat och anmo-
dat andra, at i akt taga ej allenaft Is-låfsnings-tidcn

om Våren i ålfvarna , hvilken jag funnit all up-
mårkfamhet värd, jämväl Is-låggningen om hö-
ften , fom dock tyckes vara mindre regel-bun-
den > utan och lof-fprickningen, blomfter-tiden,

forvifsnelfen , lofr fallet , med mera, hvilken

vidlyftiga famling af egna och mig meddelta
mänga ars obfervationer, jåmte de vanliga Mc-
teorologi{ka, hvartil defla fåfom et bibaig hå-

ra, och dem de mycket uplyfa, fnart xordcfoff
drifta, at vifa fig for det allmänna.

Men jag har ock ftundom til famma ån-

daiTiäls vinnande roat mig med och jamvål fun-

rfit mödan vårdt vara, at utforfka och uptek-

veta cn orts råtta

X 3
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na Tarman uti brunnar, infjoar^ ålfver, ja mkU
fjelfva Ocean: ty uti brunnar, hvilka ej åroalt

for vida och opna, men 4 til 6 famnar och der-

utofver djupa, Indrar fig vårman, fom obfcrva-

tionerne rått nu fkola utvifa
, foga eller icke, hela

året om, få at man af dem i det nårmafte kan i*

genfa orternas ftändiga underjordiflca vårma50ch/
dymedclfl: närmare kunna doma, om orternas for-^

hållande tilhvarandra uti varma. I ålfver, fjoar

och hafvet år våi ändringen af vårman mårkc-^

iigare o^h anfenlig nog > meri dock ej juft fa

ftor eller häftig, fom i lutten, utan nåftan jäfom

Ct medium, af nagi^a dygns varma i^ lujften,

XTnder följande obfervationcrs anftållande har

jag mäöadels haft flera Thermometrar, både af

Spiritus Vini, och i fynnerhet Qyickfilfver,t:il

hands. Jag brukar dem måft alla dclra på enafi-

dan efter Reaumurs fått, och på den andra fi-

dan efter framlednc Profeffor Celsji , anfordt

i Kongl. Vet. Academiens Handlingar for år

174^-

- Jag har måft upteknat efter det förra låttct^

dels emedan jag tilforene dervid blifvit van, dels

ock derfore, ^^tjag haft lättare, at ftraxt )åmf6-,

ra mina obfervationer med andra orters, i fyn-^

nerhet dc i Kongl. Franfka Vetenftaps Acade-
miens Handlingar nåmda , hvareft den delningen

år mycket brukejig : jag vil Ukvål utfåtta obfer-

vationerna efter båg^c flags graderingarna, på det

at de utan rakning matte ftraxt kunna fattas, få val

af dem, fom åro vane vid den Svenlka delningen,

fom dem, hvilka bruka Reaumurs fått. De be*

gynna bagge råkn^, fom bekant år, ifrån vattnets
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frys-punél, upfore och utfore^ men 4 delar hos

Reaumur Ivara emot f Celsii, da den torra

har kokhet vid 80 , den andra vid roa delar' eller

grader^ om fä behagas kalla dem»

I. §. Brunnarnas varma,

*Uti Wadson, belägen i Warangcr-fjord i

Norrigc,och ofta tilforene nåmd i våra Handlingar^:

befans^ år 1748 , den f och 6 Aiigufti efter gam--

laftilcn, uti tvämie gråfna brunnar, hvilkadock
cj voro ofvertrc flimnär djupe 5 at Thermome-^
trarnc, fedan de ftått få långe uti vattnet, atdc
cj mera ändrades, ville R: z, men C. zjofver frys-

pun£ten.

1749 uti December manad forfoktes famma
brunnar, dä ville R; C. z, åfven ofver frys-

punften.

Medel-vårman blir då dcrpå R: i|,paC. 2^.

I brift af brunnar uti tJrsjoki, forfökte jag
den underjordiika värman uppå et ftorre djup,och

det uti en fjo, Mandojerf knlhd^ fom ligger ftrax

framfor Kyrkan: I7f0. den i Januarii nediånktcs

en fand. bytta, ^ fot djup och nållan lika bred,der-

uti Thermometern var llåld, at o eller frys-punélen

llod litet ofver om tanden ; Thermometern med
fand-byttan hade under nedfånkningen fatt den
värma5at den då ville pa o: djupet var zz famnar^

hyttan med Thermometern ilåptes under ifen,

fom var fånar z fot tjock , klockan fyra efter mid-
dagen. Den 2 Januarii kl. p - for middagen, då
fmd-byttan uptogs,vi{lc R: i^, il ofver frys*

punélen. Updragningen (kedde det haftigaftéjag

kunde, at ej någon ändring itulle ike under up-
X 4 kpm-
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komftcn : den var ock få mycket mindre at befa-

ra, fomThermomet. ej ändrade iig mårkeligenpä
^tima uti luften, fedan den var updragen, la lån-

ge den ftod i fin fandbytta. Mellan luftens och
Fandbyttans varma var dä ej eller mera ån 2 gra-

ders ftillnadj fom luften var kallare ån vattnet,

' Uti brunnarna i Tori^ic, hvilk^ 0j åro 6fver4
famnar djupe 5 har jag uti vinter- månaderna, fun-

nit R. Thermometer altid ftå emellan i
, hogft

i^ : men C, emellan i och z gradar ofver frys-

punkten.

Uti September Månad , hafver vattnet mti

dem gemmiligen varit varmaft ^ då R. gensfenli'*

gen ftått 3 eller 5^3 men C. mellan ofh^t,
alt ofver o, ' * ^

Uti de djup^fte och baft tåpta brunnar, har
Thermometern, då de varit kallaft, ftått vid pafs

t grader och i deras ftorfta varma
, 3 til 4 grader

ofver frys-punftea. Medel-vårman derftådes

altfä vid pafs R. i^, C. 3. gr,

I Stockholm har jag funnit, i April, Maji,

Junii och Julii Månader, år 17495 fålom ock

i7fo och flera Somrar in Junio och Julio, at

R.Thermometer uti brunnarna måft altid ftått vid

6, men C. vid 7 eller g ofver o. Äfven fom den

4 December innevarande år, nya ftilen , då R,
llod f^, men C. jl ofver o.

Uti obfervatorii kallar i Paris, hafva

Reaumurs Thermometrar i många år, nåftan

bcftåndigt. Vinter ock Sommar, ftått vid lof

ofver o. hvilket år it^ grader på våra Svenfka

^jhermomctrar-
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Monnc man icke af defla eller dylika, palin-

gi^ tid och med ftorre noghet gjorda obferva-

tioncr, (kulle kimna hafva någon anledning, at

Utita, det hela årets medelmåttiga varma i Pari$^

Stockholm, Torne och vid Nord-cap , åro un*-

gefarligen^ efter SvenlkaThcrmometcrn, I 3>7t>'

h ^4 ^^^^ ofver frys-pvndcn ?

z, §. Oceanens Varma.

174P. den 13. Julii vid min nedkomft til Ö-
ccans Itranden och Gullholmen , hvareft detfal-

t% hats -vattnet med Ebb och Flod möter Tanä
äife vatten' , nedfattes Thermometern uti det fal-

ta hafs-vattfiet, under det hafvet var i fin flod el-

ler fit Rdgfta, och fteg derR.til 10. C. til irfof.
ver o. Samma dag 1 fjåran , eller då hafvet var
fom måfl: utfallii, behöll Thermometern famma
hogd. Hafs- vattnet hade- 4tfå lika varma i flod

fom i utfall. Följande dagen under ftorila^ flo-

den, kl. half tu om natten, llod Thermometern
i vattnet lika högt, fom vid forfta forfoket dagen
förut, faft vårman i luften då var 8 grader högre
ån nu om natten , dä R. i lufteri llod allenaft

på' 7 ofver o.

Sedan hade jag ej tilfålle at forfåka Ocea-
nens vårma^ for ån i Augufti Månad: dea 5, 4^
och 10, då både i flod och Qåra, på åtftilliga

timar om dagen, R. holt fig vid7, och C. vid

grader.

Den I foch 1 7 Auguili, långt ut i J^afvet ifrån

landet, var vattnens värma på R. 6 grader. Den
2o Augufti, uti Varangcr-tjårds våftra botten,ftod
hanallenaft ^ grad högre.

Xf At
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At Oceanen ifrån lo graders vårnaa fallit til

7 grader,, fomgor
3 gracers fkilnad pa 8 ellerp da-

gar, och federmera ej andråt fig eller kallnat pa

17 dagar til den 20 Äugufti, mer ån en grad, och
ät det begynte blifva litet varmare igen pä flutet,

til en -| grad , vifar nogfamt väderlekens verkan

pä det iiora verldenes haf, jåmvål hvad de£s

varma och kold angär y och blir det mera tyde-

ligt, nar Meteorlog. obfervationerne ofver vä-

derleken i luften for famma tid utkomma. Den
ftarka Nord Nordvåft-ftormen med Ino-glopp,

och den höga floden, den z Augufti, befkref-

na uti förra Handlingen, tyckas hafva afkylt

icke allenaft luften, utan ock hafvet.

Den ftormen tyckes ock kunna hafva for-

matt ditfora det kallare vattnet, om ej anda frän

Polen, åtminftone ifrän fpits-bårgen och Is-

hafvet.

Jag har ock, få vål tilforene, fom fedan, i

botnilka viken, mårkt,atdet ofre vattnet i haf-

vet, fom år jud det, fom med Thermometrar
fSrfoks , blir kallare efter ftark ftorm : formode-

ligen uprores af vågorna det djupare och kalla-

re vattnet från bottnen, fom blandar fig och af-

kyler det ofra.

D^t larer napeligen bchofva fåjas, at Ther-
mometernihafs-vattnet ,

kring Nord-cap, i De-
cember Månad, flod vid frys-punélen : ftundom
litet ofver, ftundom ock litet under. Når floden

foU mycket ut , at vattnet i Vadso hamn blef

lågt, fom i fynnerhet Ikedde de fifta dagarna,

jag (kulle rcla derifrån, och luften tillika var kalU

drog fig ftraxt pä det grundare vattnet, likfom

en
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cn tunn is.hinna> at man tydeligen fåg tckcntil is,

dä Thermometern i det Tälta vattnet ftod fä når

I grad under trys-pun£len. Men fä fnart floden

kom, och gjorde der djupare vatten, forfvana

och teknet til is.

Vintercn emellan-
1 74P och 17^0 var val ibland,

de blidaftc i manna-minne, efter Invänarenas ut-'

lago 5 men hafvet der utanfore fkal icke eller fry-

fa i de kallade vihtrar, ej eller nägoniin fynas

tecken til nägoh flytande is i hafvet.

Långft in i Varanger fjord-bätten fant jag lik-

väl is emellan flvåren, pa fjelfva det falta hafvet ;

hvilket och fkal firmas 1 de andra fjord-bättnar, fom

gä (ängt in i landet, men deras mynningar åro

altid ofrufne, åfven lom hafvet utanfore.

3. §. Vattnens varma i Botnifl^a viken, ha-

de jag, är i749ijulii Mänad, under en fjo-refa

ifrän Stockholm til Torne , tilfålle at utröna.

Jag forfokte pä ganflva mänga ftållen, och fant,

at Thermometern holt fig, efter Reaumurs in-

delning emellan 7 och iz, men efter Celsii, e*

mellan p och i f grader ofver frys-^pun6ten. Un-
der och ftraxt efter florm, var vattnet altid kal*

laftj men rattade flgock tillika efter djupet, ty

pä grundare vatten, var det gemenligen varmare,
och tvårt om. Utan for Hernofand och Pite {kh^
gärd, hade vattnet ej mer ån 7' til 8 graders

varma pä Reaumurs Thermometer. Dere-

\
mot pä Gefle botten och Quarken, hvareft, ef-

\
ter Sjo-Chartor och matningar, år mycket grun-
dare, gick Thermometern i vattnet nägra gra-

der högre, oaktadt vårman i luften var enahan-

da.
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da, Nirmärc landet år ock vattnet varmare^ån
långt ut pa Sjon.

I anledning håraf har jag^vifla tider på året^

af vattnets mera eller mindre varma och Ther-
mometerns ändringar deri , kunnat fluta i tok-

ttigt vader , om man varit når land eller ftatt

långt til fjosi dock ma ingen Sjöman endaft

eller for mycket lira på detta, mera roliga, ån
fåkra fattet, at utröna fit ftålle på hafvets faft

det ftundom torde vara nyttigt, at hafva fig

det bekant.

Den 1^, Dec,

UTDRAG
Af Kongltga Vetenjkaps Academtens

Tyag ' bok.

I.

Mange hafva tilforene forfokt, at hår ä

orten (kafFa mogna fron af Fån-käl^ men
det har fållan velat lyckas j emedan de,

til at hinna til fullkomlig mognad, beholva en

ling öcli mycket varm Sommar, och mogna ån-

döck icke, om de icke åro fädde på l^nd-jord.

^ ,Men Academien har nyligen , genom et bref

ifrån Afleltoren Herr Olof Joh. Dalman, för-

nummit, det han redan i flera år med onfkelig

fram-
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framgång brukat ct /att , fom år fä naturligt ,

at det fynes, fom hade hvaroqh en ftraxtrboi^

falla pa den tankan. Det beftar dcruti , at n^ti

om höften låter uptaga Fan-kåls-rotterna^ pc|i

förvarar dem i torr fand ofver vint^ren, lika fom
man gor med andra rötter 5 af hvilka åftundas

mogna fron. Pcfla rötter , riifta v^r utfat^^e .p|

fångar, gifva då, utan moda, mpgna FåiikåW
fron, fom til frodighet, farg och fmak 6fv^erg|

dem, hvilka plåga finnas på Apotheken och ji

Krydd-bodarna, iom åro komne utifrån. Dcxir

na krydda borde altfå iqke hädanefter få for-

Ikrifvas*

II.

De fron af åtfkilliga i Norra delen afAme-
rica vildt växande trån och nyttiga Ör*
ter, hvilka ProfefforenHerr KAi-Mder-

ifrån hemförde och, år i/fi, til myckenhet ut-
de:lte åt alla, fom hade hu^ at dcrrned göra ^for-

fpk, har Academien med fagnad fport, til flor-

jce delen vara upkomne och trifvas, Itminftone

på vifla ftållen. Jordmonernas och andra omftån*
cligheters olikhet har gjort, .at den v|xt, fom

I minft velat fort jpå det ena ftållpt, har trimtsbåft
3 på et annat. I fynnerhet hafva de flåfte, i SH-
i ne genom Adjunftens och Prsef . Horti Botanici

i vid Kongl. Academien i Lund , Herr L^©seciks
ij ans , och flvotfel , kommit fig vU féic. De tUa

I

difir i^intr^arna, utan ai cn gång yara t|k^.

I

, . . . ,

•
, ; :

TIL
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Likaledes har Herr Adjunéleii Lidbeck ge-
nom bref fägnat Acad^mien , med berät-
telfe, at defs vid{Lund anlagde Plantering

af åtitilliga Fårge-öch Medicinal-orter , fIroni
Kräpp

j Weide, Wouw, Kardor m. m. g^Fvcr
hopp om lycklig framgång. På det iadana
j)lanteringar må blifva allmänna i landet 5 och
aftadkomma tilråckelig tilgång af delfa ämnen.,
åtminftone rii im^ces behofven 5 lafvar Herr
L1DBECK5 at trycket utgifva utförliga un-
derråttelfer, huru med dem bpr förfaras ^ i an-
ledning af de kunflcaper han f jelf derom for-

vårfvat'5 under defs til den åndan forledit It
• gjorde refor 5 til de orter, hvarefl flika Plan-
teringar måft idkas»

IV.

M cademiens Ledamot , Profcflbren i Wit-
t^L tenberg 5 Herr BoSe, har genom bref be-

X JL rattat, at åtfkilliga Stromar i Tyfkland,

hade i AuguftfMånad, år 17^2., genom mycket
rågn, fä högt ftigit, at de närliggande filten

deraf fattps under mten, fomliga for 8 eller 14
dagars tid , hvilket håndt med Unsthriith^ en ålf

uti Saxen , foixi faller in i Sala ftromcn, cj llngt

ifrån HalL
,

Undct det (denna ålf fåledes ofverflodadc, la-'

de fig på vattnet en grön, leg; fammanhångart--|

de hinna, fom , når vattnen atfollo och den
Sol-hettan torkades, vix len och mjuk fåfom ull

dier .något ylle-tyg, famt, då den med fåpa
r tvåt-
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tvättades , blef hvit. Invåmrnc i orten famlade

i början denna hinna, at bruka til Foder eller

Hoppning under kläder, hvartil den fans mycket
tjcnlig, famt til Ljus-vekar 5 men ångrade det

fedan, emedan gråfet aldeles bärttorkades pa dc
ftållen, der hinnan var afdrageny men der hon
låg quar til Decembris Månad, blef nåfta åj^ci^

liårlig grås-våxt.

'
>^ ' ^

'

'

.

" '

l
"

'

'

'

. v -

Rättelfir.

Pag» Rtd, StSr: I5s/*

4. 15. när han fruktar undantagande,at han ftruktär

é. 29. våramenftruis vita menftruis

S« fålofes det fliölgdefvar* fl öfver deftilleras fSrenämdt
ta Gull-ftofte t,efter flied- Kongs-vatten, at det blifver rent
ningen, uputi forenåm- ifrån metaller och deruti Uploltö
äe Kongs-vatten och det ikölgde fvarta GuU-ftoftct »c&

ter fliedningen

,

50. 2%, godt )Srn eller blä-ck god järn-d&r bl|*i^.

S9. få .lätt upiliga tätt»
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Pa dc RSn, (om innehållas i detta Qyaitals

Handlingar.

j. Tr%irtfattning af Hijlorien om Ehb och Flod

#^ >/ Pehr Wargentin - - 24f^
Z.JL Meteorolog. obfervationer får år ijfo.

Bengt Fernéjei, - - - 25-3.

|. Beflirifmng fä Skot-fpigs Fifi^et^ och hnru

Olja kok^säf denna fijk^ingifven af Sacha-
iiiasWestbéck - - - Z6l.

4. Abo St^ds beMgenhei^ htfiémd gtnom Aflro-

nomijka ohfervatigner^ afJacob. Gadolin. 266.

f Befkrifning pä Fijke-katfor och deras nyttjan--

de^ ä/^Johan BrAUner - zjt.

6 . Bejkrifning på Åfp-fjårikn^ ingifven af Hot~
Carl Clerck - - - z/g.

Beråttelfe om Mulhärs^^iråns Plantering i

^^^ranknke^ af Hans Excell/Fri^ Carl
•^^FrEBH. ScHEFFEk ^ - ^ Irgl.

8 . Forfok^ md befparing fådaMfiar medfår-
Jkildt dertil bakait brSd^ i ftållet for jra

, af
C. G. B. - - . 287.

p. Anmärkningarm Lahhtn.^af Ntts Gissler.2Px

10. Obfervationer på Solens formorkelfe ^ d.26
061^ i7f^'igjorde i Hernofandaf^ . Gissler. 2p j

11. Ron och Anmärkningar^ angående /tokj-falt

och defsfyra-, af G. BKA-SDr - - spf-

It. Ron om vattnens värma i Norden^af AviXi.

Hellant. - - - • llté

15. Utdrag af Dag-^Boken. - - 320/



Regifter.
Pä de Ron och Anmärkningar , Tom finnas' uti

Kpngl. Vctenlk. Academiens Handlingar

tor år 17^3 .

l?iatomiJke Ron^ om de delarrfom äga kånfla hos
iriånniik-an. - •- 12 '-37*

Om de Retelige delar i månnifkans kropp 93-1 23*
Pä en Brånvins-fupare - - 15-5'»

AfiromYniJke [åker ^ om Solens dunft-krets eller lu-

men Zodiacale ' *
.

" 90.
Om Gometernas Svanfar - - 92.

Mercurii gäng under Solen, oblerverad 210, 294*

Cartefii hypothefe om Planeternas gäng 249^
fn Solens Formörkelfe oblerverad - 293^
Nägra Obfervation. pä JupitersMänärs fårmårk. 269^

Jfp-Fjdrillm ^ befcifves - 278*

B.
Bly ^ huru det fKiljes frän andra metaller - 6

- Defs förhällande med Salt-fyra - 309.
BoKontenfiJka (ienen eller Phosphorus» defs egenfkap 222.

Bom-olja^ nyttig emot Ormars bett - 192.

lirånvln^ huru det (kåmmer månniikans hålfa 15-5-»

Broi får häftar , huru det ^bör bakas - - 288.

Brunnar^ deras vattens varma hår i Norden 313,

€.

Cartefii vlrflar ömtalas ^ «. ^^p^
Defs förklaring pä Ebb och Flod - i^o.

Cementertng^ et fatt at fkeda metaller, befkrlfves. 2
Chymijka [aker\ Hiftorieuom alla bekanta fkednings^

fått - ^ - *• I -12
Rön och Anmårkningär om Gips * 44
Rön, om köks^falt och defs fyra - 29J'-313

Ciimauts Ikiljaktighet i Paris, Stockholm och Torne 317

\
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Cometernas fvanfiir , hvarfårc de altid vånda fig från
Solen - - - 92.

Contraäurer^ botade med Eleélrlcitetens nyttjande 144.

Z).

/)qfÅ^^, botad genom Eleäricenng - 137.

E.
Ehb och F/<?i, defs forhällande och lagar i gemen 161- 169.

Fårfåk at förklara orfakerna dertil - i^^-i^i.
Obfervationer derpä vid Nord- cap 170-184.

Mleéiricitet , Curer dermed gjorde 1 37- 1
5-1

,

F.
Fdnkals-fron ^ huru de kunna bringas til mognad 321.
Fdrg^ Cafior fvart ^ pä klåde, huru den päfåttes 123.

Dertil kan brukas mjolon-ris for blä-holtz 124.
Fett^ af allahanda flag, nyttigt emot ormbett 192.

Fifk , huru gyttje-fmak derpä kan bärttagas 124.
Fijkerier\ om Sik-tifket i Vefter Norrland 196,

Skots-piggs-fifket
^

- - - 263,
Om Fifke-katfofs inrättning och nyttjande 273.

Fuktighet \ Spanmäl, huru den ändrar Sädens vig-

tighet - - - 227.

G.
Galilei mening om Ebb ©ch Flod - - 247
Gäddan^ huru defs lek tilgär - - 74.
Gdjl^ huru den kan conferveras^ - 15-7

Geographt/ka Obfervationer om Abo Stads belägen-

het - - - - 166.

Geometri/ka aberrationer - - 126
Gih^ hvar defs värk har (it fäte - - 24
Gipj anmärkningar om defs natur och fammanfätt-

ning. - - - • 44.
Defs fäkrafte kännemärken - - 4f.
Huru det forhäller fig i glas. - - 223»

Gljfningar^ hinderlige får Naturkunnigheten 246.

6W/, huru det renfas ifrän andra metallers blanning j-.

Huru det gåres fmidigt - - 10.

Defs förhällande med koks-falt fyror 303.

H.
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H.
Halleys mening om Magneten och Norr-fkenet 88.

Häftar^ födas fparfammare med bröd, än medhafra 287.

Hjärtat , defs retelighet bevi fes - 1 1

1

Hi/ioria Naturalis; rön dit hörände; om Tobak 37.
Om Gipfens natur och kännemärke - 44
Om Skaller-ormen - - ji- 66, 194.
Om Gäddans lek - - - 74.
Om Sikens natur och ätfkiHiga flag - 195-.

OmPetuntfe, en Bärg-art - - 210.

Om Sköts-piggen 5 en fifk - - 291.
Om Afp-Fjärilen - - - 278.
Om Labben, en Fogel. - - 261.

Hinnorna pä djuren åro känflo-löfe. - 26.

Hollånjka Spanmäls-profvaren - 226, 229.
i/^iÉ';^ pä m.ännifkan, har ftark känfla 17.
//Äj"Å/i//j-rr5»; om mjölon-rifets nytta *- 124,

Huru Gåft kan conferveras - . - 15-7.

Huru mafkar fördrifvas utur Spanmäls Maga-
ziner - - • ^ ly^^

Om Sik- jfifket ' - - - 195-.

Sätt at pröfva Spanmälens invärtes godhet och
kärn-rikhet - - . 224.

At förtaga gyttje-fmak pä fårfk fifk 242.
At tilreda olja af Spigg-fifk - - 261
Om Fifke-katfor - - ^ 272.
Om Mulbärs-träns planteringen. - 281.
At med befparing föda häftar - - 287
At bringa Fenkäls-frön til mognad - 321.

/.

Infeäer^ pä dem äro alla delar retelige - 97.
Jord-bdfningar ^ oblerverade i Ångermanland 67.

K.
, huru de göras 0ch nyttjas. - 272.

Kddje-bomar^ deras varaktighet och fammanfättning 48.
Kdn/la^ hos djuren, hvad det är - - 14. .

Hvilka delar äga känfla eller ej. * i^^S^-
)( 2 Kär-



Regifier.

Kärnans fårhallande i vigt til llcalet på Spannemal 228,

Kopfar^ huru den renfas ifrän andra metallers blanning 6.

Om den uplofes af falt-fyra - - 308.
Katt-tradar hos djuren , åro alle retelige lOf.

Ä^;^^^?// Skediiings-fätt - - 1q.

Lahb
^
enfogel, befkrlfyes « - ' 291.

J^amhet ^ h-uru^^ida Eleålricering der emot hulpit 142.
Leror ^ Sveqfka

,
anmärkning oni den - 301.

Luftens verkan vid Chymiika operationer 9.

Lumen Zodiacale
^

befl<:rifvc$ - 91 •

M.
Magnet Theorte

^
Halleys , omtalas - %%

Ma/kar j fom förtära Spanmäl i Magaziner, huru de

fårdrifvas ^ - - -

Manen^ efter defs gäng rättar fig Ehb och Flod 164
Mercurius^ Planeten, obfervationer på honom 210,294
Meteorologijke obfervationer för år I75'0 ^ 25*3

Mjolon-ris^ defs nyt^a til Cartor-^fvart f|rg 124
Mulbars-trdn ^ deras plantering och fkötfel 283
Naturkunnighetens lilftänd i forna tider l^^
^irz;^rÄ?c;2 hos djuren, äro kånHans råtta fäte 37

Men åro icke retelige - - 94
Nord-Cap: Ebb och flod i hafvet deromkring 170

Vattnens flåndiga värma pä den tradeni 317
Nqrr-fken:^ anmärkningar derom - 82

Giffaingar om defs Phyfilka orfaker 83-93
'^ote-dråp et Ikadeligt fifte s 2.73,278

O.
Olja^ kan tilvårkas af Spigg-fift; ^ 26.

Ormbett j läkemedel deremot - - 19

P.
PM-kran^ at flä ned lutande pälar, befkrifves if

Petunfe^ en bårg-art , defs natur utrönt 22

Phyfijka ron ^ om Jord-båfningar - - <5

Om ct ^Ike-flag , -
.

" 7

Norr*(k€net ^
.

^



Regifler.

Om Eleflrlcitetens verkan 137.
Om Ebb och Flod i6r, 170, ^.46.

Meteorologifke obfervationer - 25-3.

Om vattnens varma i Norden - 314
Porcellains tilverkningeii, hvad åmne dertil hårer 220.
Pö/^/öd-j-, vaxte af fföu ~ ^ >. jS8,

QuUkfilfver^ defs förhållande i Salt-fyra 310.

Rag^ defs fpecifika tyngd och vigt pä Tunnan 229.
Retelighet^ hvad det år - - • ' 14,117.

Hvilka delar i var kropp åro retelige
^

93*^ iS«

Är ej en verkan af fjälen och defs vilja 117.

S,
iJ^Z/^^/W, deftillerad af Salt-fyra - * 300.
Salt ^ defs nytta at ntdraga Ormars gift - 192.

.

Köks-falt, defs egenlkaper och åmnen 295'*

Salt-fyra^ defs egenlkaper och t-ilredning 296.
Defs förliällande pä metaller - 303.

Senor^a^ hos djuren , åro kånllo-låfe - 18.

,Äro jåmvåi orctelige - • IQO.

Sik^ en fifk; defs art och ätlkilliga flag 19^.
Huru den fi{kas och förvaras 200.

^y/V/^^T, angående defs &edning - - 7.

Defs förhällande med Salt-fyra - 307.
Silkes-afvel^ defs möjelighet och nyttai Sverige 241,28^
Ji'>(W/fr-örw<?;^, beråttelfe derom. ^ 5^2-67.

Bote- medel emot defs gift - 188-194.
Symptomer, fom följa pä defs bett - 5-5-.

Huru vida han förkjufar - • 5-9.

iy^<?^;^/>^^r, hiftorien derom. - 1-12.
Sked-vatten^ defs tilverkning och bruk 4-6.
Solens förmenta athmofphere omtalas. 90»

Förmörkelfe den 26 Oöober - 3.93.

Har någon del i Ebb och flod ^ 163.

Spanmåls'hznå^\^ defs laggranhet iif,

V^fendteliga godhet, omftåndigheter vid defsun-
derfökning - 227-230.

Profvare belkrifves - - 231-240.

)( 3 ^m-



Regijler.

Sfigg-ftfli^ huru den fångas • - 263.
Huru Olja kokas af famma fi/k - 264,

Svafvel-fyra^ anmärkning derom « - j-,

"Tarmarnm^ deras retelighet. - - 109.

T^enn^ huru vida det upiöfes af falt-fyra - 307.
, Thermometer oh^txVÅXAontr: - - 2^41 SM*
7'&hak^ hiftorien om defs inkomne bruk 37^40.

Tvåmie nya flag befkrifvas - - 40,41.

K'
.

\
Vargar^ fårfok at förekomma deras valds-verkan 243.
Vattnets våriiia i djupa brunnar o beftåndig 317.

,
1 is-hafvet - - * - 318.

' Uti Öfter fjån. - - -
. - 319.

VarkiUder ^ botad ^enom Ele£tricering 140»

Vinter^ ovanlig bTid^-Sverige , är I75'0. ^ 25-5-4

Vifmut^ Qvci det uplöfes at Salt-fyra - 311.

1
Stads Geogr. belägenhet - 266.

Ådrorna hos djuren, om de aga fcånlla. - 34.

^ Om de åro retelige
,

- -t - loi.

AJke Jlag pä Gottland v berättelfe derom - 77

o.
iyrtef\ nyttige emot Skaller-orniens bett- i88,

#

FOR-



FÖRTECKNING
Påde Academiens Ledamöter och andra Auaojer,

fom ingitvit nägot Ron til detta ars

Handlingar.

A RGiLLANDER , Ron om Gadde-lcken 74.

iV Brandt ,
Chymiflia Ron, om koks-falt

och defs fyra - - ^.pf.

Brauner, underråttelfe , om fifke-katfors

inrättning - - - 2.72.

B - - Forfok atfoda Häftar, medbrod,

får Hafra - - ^87.

Clerck, Befkrifning på Afp-fiånlen
^

178.

Cronstedt,(Ax. FREDR.)i^ono(;h anmärk-

ningar om Gips - - 44-

Dalman, Sätt at bringa Fangkals-fron til

mognad - 32.0»

Ekström, beikrifning på Spanmåls-profvarc 224.

Eliander, Belkrifning päen kran,atnedflå

lutande pålar - ^- ifi-

Ferner, Meteorol. obfervation. forår I7f0. 2f 3.

GADOLiN,Om Åbo Stads Polhogd och Long. 265,

GissLER, BeråtteUe om några Jord-båfnmgar 67.

. ^ Om Sik-Filket i Wclter- Norrland ipf.

- - Anmärkningar omen Fogel, kallad Labb2pi.

. _ Obf på Solens Formorkelfe. d. 2<5 Oft. 293.

Haller, Ron om de kånflo-ågande delar i

månnifkans kropp " ^
"

- - Ron om de reteliga delar i månnilkans

kropp - - " 9^'

Hellant , obfervationer på Ebb och Flod

vid Nord-Gaps traéten - ^ 170*

- - Ron, om vattnens vårma i NordiCka fjoar 313.

HoLTHusEN, Sått at conferverafårfk gåft if7

K^sTNER, om Gcometrilka Aberrationer \i6.

Kalm^ Fortfåttning at beråttelfen 051

Skaller-Ormen - - f^-
Kalm



Förtecknings

Kalm , Om Botemedel emot Skaller-ormeiis
bett ^ • - . - i8f.

LiNDHuLT 5 Ron om Eleftricitetens verkan
emot åtfkilliga krämpor - 1 37^

LiNNjsuSjTvånne nya flags Tobak, beflvrefne 57.
Polhem, Befkrifning pä Kådje-Bomarna

vid Waxholmen - 48.
Retzius 5 Anatomiika Ron pä en brånvins-

fupare .
- - i^^^

Risberg 5 Sått at for<f!rifva mäflvar, fom for-

tära Spanmälen i Magaziner i yp.
ScHEFFERj (Gari. Fredr,) Bcråttclfe om

mulbårs tråns planteringen i Frankr. 181
ScHEFFER, (Henr. Theöph. j Berättclfe

om ätlkilliga Ikednings-färt - f,

- - Ron om Petuntfe - - zzo
UrlÄNDER, Sått atfårgaCaftor-fvart kläde

med Mjolon-ris - - 113^
Wargentin, Berättelfe om Norrfken och

defs foregifna orfaker - Sr.

« - Beråttelfe om Ebb och Flod i<Si.

- - Öbfervationer pä Mercurii gang under
Solen d. 6. Maij - - zio.

- - Beråttelfe om de Naturkmmigas forfok,

at förklara Ebb och Flod z^f.
Westbeck, Om Skots -piggs-fifket, och

huru Olja kan kokas aflamma fifk^iöi»

Wimmermark
5
anmärkning om Potatoes,

fom vuxit af fron - - if8.

N* N. Beråttelfe om et märkvärdigt äfte-

flag pä Gottland - * 77.
N. Sätt at fortaga gyttje-fmak pä fårfk

Filk. - * - Z4Z.
ss^i^ Aic^Ojs. :^f^if-
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